ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1467

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

األأحــد  ١٨ربيـع الثانـي 1444هـ

املواف ــق  13نوفمب ــر 2022م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/72باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى اتفاقية
قمع األأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان
املدين الدويل.
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
األأمانـة العامـة ملجل�س الوزراء
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/330صـادر فــي  2022/10/17بتعديل الهيكل التنظيمي
لألأمانة العامة ملجل�س الوزراء.
الهيئـة العامــة ل�ســـوق املــال
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/144صـ ــادر فــي  2022/11/2ب�إ�صـ ــدار من ــوذج وثيقــة
الت�أمني ال�صحي للزائرين.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
اإلإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.

رقم
ال�صفحة

٩
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٢٦
٣٩
١٩٦

رقم
ال�صفحة
١٩٨
٢١١
٢١٩

�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ستــدراك.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم املحطة ال�سياحي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�س العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق م�سقط املتميزة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات الدولية امل�شرقة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقاولون للتطوير العقاري  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر �صحار العاملية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بو�سطن لال�ستثمارات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفجري احلديثة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع القريني املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط النور العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س الريح للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضوء احلا�ضر �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ت�سويق ال�سيارات وقطع الغيار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربية للبنية التحتية واإلإن�شاءات �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان بن عبداللـه بن حممد الربيعي
و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سهيل علي بيت �سعيد و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكعبي خلدمات املقاوالت والت�شييد �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات امل�شرتيات العاملية �ش.م.م.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عني الثوارة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٢٣٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليل بن علي بن حممد البلو�شي و�أوالده
٢٣٠
للتجارة  -تو�صية.
٢٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفرا�شة امللكية املتميزة �ش.م.م.
٢٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الل�ؤل�ؤة امل�ضيئة للتجارة  -ت�ضامنية.
٢٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهل اخلليج احلديثة للتجارة �ش.م.م.
٢٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األألوان للتميز �ش.م.م.
�إعـ ــالن ع ــن بـ ــدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شركة ينابيـ ــع ال�س ـ ــالم احلديث ــة للتجـ ـ ـ ــارة
٢٣٣
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاحتة اخلري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية٢٣٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دلتا كوربوري�شن لتجهيزات حقول النفط �ش.م.م٢٣٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الهمبار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٢٣٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء احلد الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٢٣٥ .
٢٣٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط التقنية الذكية �ش.م.م.
٢٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الدولية للقمح �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار اليحمدي للم�شاريع احلديثة �ش.م.م٢٣٦ .
٢٣٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأمرية للمك�سرات اإلإيرانية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س الفجر للخدمات والتجارة  -تو�صية٢٣٧ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلافة للبناء وترميم العمارة التقليدية
٢٣٨
وامل�سح األأثري �ش.م.م.
٢٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع األأمل للتطوير �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل م�سلم �سمحان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٢٣٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قنديل مدينة احلق للتجارة  -ت�ضامنية٢٣٩ .
�إعالن ع ــن بـ ــدء �أعمـ ـ ــال الت�صفـية ل�شركة م�سل ـ ــم �أحم ـ ــد �سعيد تب ـ ــوك للتج ـ ــارة
240
واملقاوالت  -تو�صية.
�إعــالن ع ــن بـ ــدء �أعم ـ ــال الت�صفـية ل�شركـ ــة عامـ ــر بـ ــن �أحمـ ــد بن �سعيـ ـ ــد تب ـ ـ ــوك
٢٤٠
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأحمد الدولية �ش.م.م.
٢٤١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجنادين للم�شاريع الوطنية �ش.م.م.
٢٤١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ال�سعادة للتجارة �ش.م.م.
242
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادية ل�صناعة الطابوق �ش.م.م.
242
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التقنية املزدهرة �ش.م.م.
243
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صنع الوطني ألأجهزة �إطفاء احلريق  -تو�صية243 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنيا للتجارة وامل�شاريع �ش.م.م.
244
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للت�صاميم الداخلية وامل�شاريع �ش.م.م244 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهامة للم�شاريع املتميزة �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صناعات العربية للبال�ستيك �ش.م.م.
245
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف جمان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية246 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س طرابل�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية246 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب دبيك للتجارة  -ت�ضامنية.
247
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق العمران للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية247 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �شوامخ العمران احلديثة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
248
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س قرطبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية248 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة اجلوري للتجارة �ش.م.م.
249
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفالج حم�ضة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية249 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�سات الرتبة للمقاوالت �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزن احلمراء �ش.م.م.
250
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء كروان احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية251 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم القنديل الذهبي �ش.م.م.
251
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضواحي املدينة الثالثية �ش.م.م.
252
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�صر نا�صر عبداللـه �سليم اجلابري للتجارة �ش�.ش.و252 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي األأبي�ض العاملية �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منزل األأحالم الدولية �ش.م.م.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف الغيوم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية254 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق منح الوطنية �ش.م.م.
254
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع منح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية255 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خناجر �صحار للتجارة �ش.م.م.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكناري املتكاملة �ش.م.م.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اجلزيرة اخل�ضراء  -تو�صية.
255
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق �صحار الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية256 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء خلدمات االت�صاالت �ش.م.م256 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ندمي اخلليج الدولية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية256 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد الهند�سة احلديثة �ش.م.م.
256
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو م�صعب اخلاطري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية257 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركةالو�سق احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م257 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم التعاون للتجارة  -ت�ضامنية.
257
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سام للم�شاريع املتطورة �ش.م.م.
257
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة جمان الريفية  -ت�ضامنية.
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عزاء بنت �سلوم بن را�شد امل�سكري و�شريكاتها
للتجارة  -ت�ضامنية.
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنهمر �ش.م.م.
258
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجر األأ�سود للم�شاريع املتحدة �ش.م.م258 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأماكن الالمعة للتجارة  -تو�صية.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملياء وجناة للتجارة �ش.م.م.
259
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبدع للت�سويق �ش.م.م.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعامل الدولية لإلإن�شاءات �ش.م.م.
259
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الفاتك للتجارة  -ت�ضامنية.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابت�سام النور و�شركاه �ش.م.م.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق للجب�س �ش.م.م.
260
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي والتميمي للتجارة  -ت�ضامنية260 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهذب للتجارة  -ت�ضامنية.
261
�إعالن ع ــن انته ــاء �أعم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شركة �أ�سـ ــوار الباطن ــة الع�صريـ ــة للتج ـ ــارة
واملقاوالت  -تو�صية.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة بوفارديا �ش.م.م.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة �سمائل املتكاملة �ش.م.م.
261
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روابي قريات الوطنية �ش.م.م262 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة الريموك للتجارة  -ت�ضامنية262 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هم�سات الرياع الوطنية �ش�.ش.و.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرهم املتحدة  -تو�صية.
262
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية263 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القافلة الدولية �ش.م.م.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صمود لإلإن�شاءات �ش.م.م.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوافق الفكري للتجارة  -تو�صية.
263
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنان املتحدة �ش.م.م.
264
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلابري والقليبي للتجارة  -ت�ضامنية264 .
�إعالن عن انتهـ ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ــة �سهـ ــول املدينـ ــة الذهبيـ ــة للتجـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
264
�إعالن عن انتهـ ـ ــاء �أعمـ ــال الت�صفـيـ ــة ل�شركة عادل بن دا�ؤد البحراين و�شريكه
للتجارة -ت�ضامنية.
264

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/٧٢
باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان
�إلى اتفاقية قمع األأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلـى اتفاقية قمع األأفعال غري امل�شروعة املتعلقة بالطريان املدين الدويل املحررة فـي بكني
بتاريخ  10من �سبتمرب 2010م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة األأولــــى
املوافقــة عــلى ان�ضم ــام �سلطنة عـ ــمان �إىل اتفاقيـ ــة قم ــع األأفع ــال غي ــر امل�شروع ــة املتعلقـ ــة
بالطريان املدين الدويل ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا ألأحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٤ :من ربيع الثاني �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ٩ :من نوفمبــــــــــر �سنـة 2022م
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األأمانة العامة ملجل�س الوزراء
قــرار
رقــم 2022/330
بتعديل الهيكل التنظيمي لألأمانة العامة ملجل�س الوزراء
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2014/31باعتماد الهيكل التنظيمي لألأمانة العامة
ملجل�س الوزراء،
و�إلى نظام اجلهاز اإلإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء على تعديل م�سمى " املديرية العامة للمعلومات والدرا�سات "
فـي األأمانة العامة ملجل�س الوزراء لتكون مب�سمى " وحدة دعم اتخاذ القرار "،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
يع ــدل م�سم ــى " املديريــة العامــة للمعلومــات والدرا�س ــات " ف ــي األأمان ــة العامة ملجل ــ�س ال ــوزراء
لتكون مب�سمى " وحدة دعم اتخاذ القرار " ،وتنقل تبعيتها �إلى نائب األأمني العام.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 21 :من ربيــــــع األأول 1444هـ
املوافـــــق 17 :من �أكتوبـــــــــــــــر 2022م
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الهيئة العامة ل�سوق املال
قــرار
رقــم 2022/144
ب�إ�صدار منوذج وثيقة الت�أمني ال�صحي للزائرين
ا�ستنادا �إىل قانون �شركات الت�أمني ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،79/12
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2004/90بنقل اخت�صا�صات الت�أمني من وزارة التجارة وال�صناعة
�إىل الهيئة العامة ل�سوق املال،
و�إىل منوذج الوثيقة املوحدة للت�أمني ال�صحي ال�صادر بالقرار رقم ،2019/34
و�إىل قواعد الت�أمني ال�صحي ال�صادرة بالقرار رقم ،2019/78
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
يعمل بنموذج وثيقة الت�أمني ال�صحي للزائرين ،املرفق.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٧ :من ربيـع الثانــي 1444هـ
املوافـــــق ٢ :من نـوفمبــــــــــــر 2022م

عبدالـلـه بن �سامل بن عبداللـه ال�ساملي
الرئيـ�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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منوذج وثيقة الت�أمني ال�صحي للزائرين
الف�صــل األأول
التعريفـــات
فـي تطبيق �أحكام الوثيقة ومالحقها يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 - ١الوثيقــة:
وثيقة الت�أمني ال�صحي للزائرين ،ومالحقها.
 - ٢امل�ؤمـــــــن:
�شركة الت�أمني املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط الت�أمني ال�صحي فـي �سلطنة عمان.
 - ٣امل�ؤمن له:
ال�شخ�ص القادم �إىل �سلطنة عمان عرب املنافذ احلدودية الربية �أو البحرية �أو اجلوية
بغر�ض الزيارة ،والذي ت�صدر با�سمه هذه الوثيقة.
 - ٤التغطية الت�أمينية:
املنافع ال�صحية األأ�سا�سية املتاحة للم�ؤمن له واملحددة فـي هذه الوثيقة.
 - ٥مدة الوثيقة:
الفرتة املحددة فـي الوثيقة والتي ت�سري خاللها التغطية الت�أمينية للم�ؤمن له.
 - ٦طلب الت�أمني:
الطلب الذي يتوىل امل�ؤمن له تعبئته وفق البيانات املحــددة فـي امللح ــق رقــم ()2
املرفق فـي هذا النموذج.
 - ٧ق�سط الت�أمني:
مبلغ من املال يلتزم امل�ؤمن له ب�سداده �إىل امل�ؤمن مقابل التغطية الت�أمينية املحددة
فـي الوثيقة.
 - ٨املنافع ال�صحية األأ�سا�سية:
اخلدمات ال�صحية املتاحة للم�ؤمن له وفقا للملحق رقم ( )3املرفق فـي هذا النموذج.
 -9مقدم اخلدمة ال�صحية:
املرفق ال�صحي املعتمد من وزارة ال�صحة ،وامل�سجل لدى الهيئة بتقدمي خدمات الت�أمني
ال�صحي فـي �سلطنة عمان وفقا لألأنظمة املعمول بها.
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� -10شبكة مقدمي اخلدمات ال�صحية:
جمموعة مقدمي اخلدمات ال�صحية املعتمدين ،واملحددين من قبل امل�ؤمن لتقدمي
خدمة الرعاية ال�صحية للم�ؤمن له.
 -11املــر�ض:
احلالة ال�صحية التي يعاين منها امل�ؤمن له ،وتتطلب �أن يتلقى فـيها الرعاية ال�صحية
خالل مدة الوثيقة.
 -12احلاالت املزمنة:
املر�ض �أو اإلإ�صابة التي تت�سم بواحدة �أو �أكرث من اخل�صائ�ص اآلآتية:
�أ  -احلاجـة �إىل املتابعـة امل�ستمرة �أو ملدة طويلة من خالل اال�ست�شارات والك�شف
الطبي.
ب  -احلاجة �إىل �إعادة الت�أهيل �أو التدريب على التعاي�ش مع املر�ض.
ج  -اال�ستمرار �إىل ما ال نهاية وال ميكن �شفا�ؤها.
د  -العودة� ،أو �إمكانية العودة مرة �أخرى.
 -13احلاالت الطارئة:
املر�ض �أو اإلإ�صابة التي ت�ستدعي التدخل الطبي ال�سريع.
 -14احلالة املوجودة �سابقا:
�أي مر�ض �أو �إ�صابة �أو حاالت ذات �صلة ظهرت عالماتها �أو �أعرا�ضها فـي الفرتة
ال�سابقة على بدء التغطية الت�أمينية.
 -15التنويــم:
ت�سجيل وترقيـد امل�ؤمن له لدى مقدم اخلدمة ال�صحية امل�صرح به من قبل امل�ؤمن.
 - 16عالج املري�ض الداخلي:
الع ــالج الذي يتطلــب ترقــيد امل�ؤمــن له لدى مقدم اخلدمة ال�صحية ملدة ال تقل
عــن ليـ ـلــة واح ــدة بحي ــث تتجــاوز فتــرة الرتقيد ال�ساعة (� 12:00ص) ،للح�صول
على العناية الطبية الالزمة.
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 -17النفقات القابلة لال�ستعا�ضة:
امل�صاريف الطبية املعتادة وال�ضرورية التي يتكبدها امل�ؤمن له نظري تلقــيه اخلدمــات
العالجية فـي �سلطنة عمان خالل مدة الوثيقة.
 -18امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة:
امل�ستندات التي تثبت هوية امل�ؤمن له ،والتقارير الطبية ،والفواتري ،والتقرير الفني
لفح�ص ال�شرطة� ،إن وجد.
الف�صــل الثانــي
ال�شروط واألأحكام العامة
متهيــــد:

تعترب الوثيقة وطلب الت�أمني عقدا واحدا ،وكل كلمة �أو عبارة �أعطي لها معنى خا�ص فـي �أي
جزء من الوثيقة �أو طلب الت�أمني يكون لها املعنى ذاته ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر.
كما تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعارف عليها فـي عقود الت�أمني ال�صحي
واملقدمة من قبل امل�ؤمن له واملتعلقة بالتغطية الت�أمينية �أ�سا�سا لهذا العقد.
 - ١بيانات طلب الت�أمني:
يجب �أن تكون البيانات املقدمة من امل�ؤمن له �صحيحة.
 - ٢مدة الوثيقة:
تكون مدة الوثيقة بح�سب مدة زيارة امل�ؤمن له �إىل �سلطنة عمان.
 - ٣تاريخ بدء التغطية:
تبد أ� التغطية الت�أمينية للم�ؤمن له منذ دخوله �سلطنة عمان.
� - ٤سريان الوثيقة:
ت�سري هذه الوثيقة على جميع القادمني �إىل �سلطنة عمان عرب املنافذ احلدودية
الربية �أو البحرية �أو اجلوية بغر�ض الزيارة.
� - ٥سداد ق�سط الت�أمني:
يلتزم امل�ؤمن له ب�سداد ق�سط الت�أمني كامال �إىل امل�ؤمن قبل دخوله �سلطنة عمان.
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 - ٦عدم الزيارة لغر�ض العالج:
يجب على امل�ؤمن له عدم ا�ستخدام هذه الوثيقة لتغطية �أي مر�ض �أو �إ�صابة معلوم
لديه �أو زيارة �سلطنة عمان بهدف احل�صول على عالج يقع �ضمن املنافع ال�صحية
األأ�سا�سية املحددة فـي الوثيقة.
 - 7رفع حدود املنافع ال�صحية األأ�سا�سية:
يحق للم�ؤمن له رفع حدود املنافع ال�صحية األأ�سا�سية املحددة فـي امللحق رقم ()3
املرفق بهذا النموذج ،ويتم بناء على ذلك حتديد الق�سط الت�أميني من قبل امل�ؤمن،
وميكن للم�ؤمن له كذلك طلب �إ�ضافة �أي مزايا اختيارية �أخرى.
� - 8إلغاء الوثيقة:
أ�  -يجوز للم�ؤمن له �إلغاء الوثيقة فـي حالة عدم دخوله �سلطنة عمان ،وذلك
خالل مدة �أق�صاها ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ �شراء الوثيقة ،وفـي هذه
احلالة تتم �إعادة ق�سط الت�أمني كامال �إليه.
ب  -يجب على امل�ؤمن �إعادة الق�سط الت�أميني �إىل امل�ؤمن له خالل مدة ال تزيد
على ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ �إلغائه للوثيقة.
 - 9انتهاء التغطية الت�أمينية للم�ؤمن له:
تنتهي التغطية الت�أمينية للم�ؤمن له فـي احلاالت اآلآتية:
�أ  -انتهاء مدة الوثيقة كما هي حمددة فـي امللحق رقم ( )1املرفق فـي هذا النموذج.
ب  -ا�ستنفاد احلد األأعلى للتغطية الت�أمينية الذي تن�ص عليه هذه الوثيقة.
 - 10نطاق �شبكة مقدمي اخلدمات ال�صحية:
يلتزم امل�ؤمن له باحل�صول على اخلدمات العالجية فـي �شبكة مقدمي اخلدمات
ال�صحية ،ويحق له فـي احلاالت الطارئة تلقي العالج خارج نطاق �شبكة مقدمي
اخلدمات ال�صحية ،وفـي هذه احلالة يلتزم امل�ؤمن بتعوي�ضه عن النفقات القابلة
لال�ستعا�ضة.
 - 11النفقات القابلة لال�ستعا�ضة:
يجب على امل�ؤمن تعوي�ض امل�ؤمن له عن النفقات القابلة لال�ستعا�ضة خالل مدة
ال تزيد على ( )21واحد وع�شرين يوم عمل من تاريخ ا�ستكمال امل�ستندات امل�ؤيدة
للمطالبة� ،شريطة تزويد امل�ؤمن بامل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة خالل مدة ال تزيد
على ( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تكبد تلك النفقات ،وذلك فـي حال تلقي امل�ؤمن
له اخلدمات العالجية خارج نطاق �شبكة مقدمي اخلدمات ال�صحية.
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� - 12سرية امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة:
يجــب علــى امل�ؤمن له �إطالع امل�ؤمن على امل�ستندات امل�ؤيدة للمطالبة ،على �أن يلتزم
امل�ؤمن باحلفاظ على �سرية املعلومات التي ت�ضمنتها تلك امل�ستندات.
 - 13التظلمات وال�شكاوى:
يحق للم�ؤمن له تقدمي التظلمات وال�شكاوى وفقا لإلإجراءات التي حتددها الهيئة
العامة ل�سوق املال.
 - 14نطاق �سريان الوثيقة:
ت�سري الوثيقة على امل�صاريف الطبية املتكبدة داخل احلدود اإلإقليمية ل�سلطنة عمان.
 - 15اخلدمات اإلإلكرتونية:
يجب على امل�ؤمن حتديد اآلآلية اإلإلكرتونية التي متكن امل�ؤمن له من اآلآتي:
أ� � -سداد الق�سط الت�أميني.
ب � -إلغاء الوثيقة.
ج � -إر�سال امل�ستندات املتعلقة بالنفقات القابلة لال�ستعا�ضة.
د  -احل�صول على مبالغ النفقات القابلة لال�ستعا�ضة.
 -16االخت�صا�ص الق�ضائي:
تخت�ص حماكم �سلطنة عمان بالف�صل فـي املنازعات النا�شئة عن تطبيق �أحكام هذه
الوثيقة.
 - ١٧القوانني املعمول بها:
تخ�ضع هذه الوثيقة وتف�سر وفقا للقوانني املعمول بها فـي �سلطنة عمان.
الف�صــل الثالــث
اال�ستثنــاءات
ت�ستثنى من تطبيق �أحكام الوثيقة احلاالت اآلآتية:
 - 1اإلإ�صابة التي ي�سببها امل�ؤمن له لنف�سه متعمدا.
 - 2العالج التجريبي.
 - 3الفحو�صات ال�شاملة التي ال تتطلب معاجلة طبية من�صو�صا عليها فـي الوثيقة.
� - 4أي فحو�صات �أو خدمات �صحية تتم ألأغرا�ض غري طبية مثل الفح�ص الطبي
املتعلق بالتوظيف ،وال�سفر ،والرتخي�ص ،والت�أمني.
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� - 5أدوية وو�سائل العالج بالطب البديل.
 - 6األأمرا�ض التي تن�ش�أ بفعل �إ�ساءة ا�ستعمال بع�ض األأدوية �أو املن�شطات �أو املهدئات
�أو بفعل تعاطي املواد الكحولية �أو املخدرات �أو امل�ؤثرات العقلية.
 - 7اجلراحة �أو العالج التجميلي �إال �إذا ا�ستدعتها �إ�صابة ج�سدية عر�ضية غري م�ستثناة.
 - 8اال�ستجمام وبرامج ال�صحة البدنية العامة.
 - 9معاجلة التهاب الكبد الوبائي (ج).
 - 10عالج فـريو�س نق�ص املناعة الب�شرية(� )HIVأو العلل ذات ال�صلة به.
 - 11جميع التكاليف املتعلقة بزرع األأ�سنان �أو تركيب األأ�سنان اال�صطناعية �أو اجل�سور
الثابتة �أو املتحركة �أو التقومي غري الناجتة عن حادث.
 - 12فحو�صات وعمليات ت�صحيح النظر �أو ال�سمع والو�سائل الب�صرية �أو ال�سمعية امل�ساعدة
غري الناجتة عن احلادث.
 - 13العالج التقوميي حلاجز األأنف وقطع حمارة األأنف واجلراحة التعوي�ضية �إال �إذا كانت
لعالج حالة مر�ضية كان�سداد األأنف و�صعوبة التنف�س �أو ناجتة عن حادث.
 - 14عالج ت�ساقط ال�شعر �أو ال�صلع �أو ال�شعر امل�ستعار ألأغرا�ض جتميلية.
 - 15اختبارات احل�سا�سية وعالج احل�سا�سية مهما كانت طبيعتها بخالف تلك املتعلقة
باحل�سا�سية فـي احلاالت الطارئة.
� - 16أي م�صاريف ذات �صلة باملعدل املناعي والعالج املناعي.
 - 17عالج وخدمات التحول اجلن�سي والتعقيم والعقم والعجز اجلن�سي.
� - 18أي نفقات تتعلق بعالج اال�ضطرابات املتعلقة بالنوم با�ستثناء عالج احلاالت املر�ضية
التي ت�شكل خطرا على احلياة.
 - 19العالج الناجت عن امل�شاركة فـي الريا�ضات �أو األأن�شطة اخلطرة مبا فـي ذلك  -على
�سبيل املثال ال احل�صر  -الغط�س بالرئة املائية والقفز باملظالت وت�سلق اجلبال
وال�صخور وقيادة املركبات والدراجات على الكثبان.
 - 20العيب �أو الت�شوه اخللقي الذي ي�شمل اخللل الوظيفـي �أو الكيميائي �أو البنائي
الذي يكون موجودا عادة قبل الوالدة �سواء بالوراثة �أو نتيجة للعوامل البيئية.
 - 21ا�ضطرابات اجللد مثل الث�آليل ،واجلدري ،وحب ال�شباب.
 - 22عالجات ال�سمنة والبدانة.
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 - 23حاالت زرع األأع�ضاء املنقولة والنخاع العظمي �أو زرع األأع�ضاء اال�صطناعية البديلة
التي حتل حمل �أي ع�ضو باجل�سم ب�شكل كلي �أو جزئي.
 - 24العالج بالهرمونات البديلة.
 - 25عالج اال�ضطرابات الوراثية ،وزرع اخلاليا احلية �أو األأن�سجة احلية مع حفظها
بالتربيد ،مبا فـي ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -العالج باخلاليا اجلذعية،
�سواء كانت ذاتية املن�ش�أ� ،أو مقدمة من قبل مانح.
 - 26النفق ــات املتكــبدة ب�سب ــب امل�ضاعفــات الناجتة ب�شكل مبا�شر عن مر�ض �أو �إ�صابة
�أو عالج م�ستثنى من التغطية الت�أمينية.
 - 27كل امل�ستلزمات التي ال تعترب �أدوية ،وت�شمل  -على �سبيل املثــال ال احل ــ�صر -
غ�سول الفم ومعجون األأ�سنان وال�صابون واملرطبات والكرميات واملطهرات،
و�صفات األألبان ،واملكمالت الغذائية ،و�أطعمة األأطفال ،ومنتجات العناية باجللد،
وم�ستلزمات الر�ضع والفـيتامينات املتعددة (ما مل تو�صف كبديل للعالج فـي
حالة نق�ص فـيتامينات معروفة) ،وكل املعدات التي لي�س الق�صد منها حت�سني
احلالة الطبية �أو اإلإ�صابة.
� - 28أي �أدوات طبية خارجية و�أجهزة ومعدات مبا فـي ذلك  -على �سبيل املثال ال احل�صر -
م�ضخات الثدي ،ماكينات امل�ساج ،ومعدات التمارين ،ومقيا�س احلرارة ،و�أدوات
قيا�س �ضغط الدم وال�سكري ،و�شرائط اجللوكوز.
 - 29واقيات الفم ،وال�ضمادات وجوارب الدعم واجلوارب الطويلة.
 - 30الدعامات اخلارجية من �أي نوع ،وهي  -على �سبيل املثال ال احل�صر  -ع�صي امل�شي
واحلماالت ،وامل�ساند ،والرافعات ،ودعامات الظهر ،وم�شدات اخل�صر ،وطوق الرقبة،
ودعامــات املفا�صل ا أألخــرى ،واألأحزمــة والكرا�ســي املتحركــة ،وم�سانــد الكعــب
و�أحذية جتبري العظام.
 - ٣١اإلإ�صابات النا�شئة عن احلاالت اآلآتية:
أ�  -العمليات الع�سكرية �أيا كان نوعها.
ب  -األأعمال اإلإجرامية �أو مقاومة امل�ؤمن له لل�سلطات.
ج  -م�شاركة امل�ؤمن له فـي �أعمال ال�شغب �أو اإلإ�ضراب �أو اإلإرهاب.
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ملحــق رقــم ( ) ١
جــدول الوثيقــة
 - 1رقم الوثيقة:
 - 2ا�سم امل�ؤمن:
 - 3نوع الت�أمني:
 - 4ا�سم امل�ؤمن له:
 - 5مدة الت�أمني

/

/

م �إىل

/

/

م

 - 6ق�سط الت�أمني:
أ�  -ق�سط الت�أمني األأ�سا�سي.
ب  -ر�سوم اإلإ�شراف والرقابة ( 6فـي األألف من �صافـي ق�سط الت�أمني).
ج  -ر�سوم �صندوق الطوارئ ( %1من �صافـي ق�سط الت�أمني).
د � -إجمايل الق�سط املدفوع

ر.ع
ر.ع
ر.ع
ر.ع
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ملحــق رقــم ( ) ٢
طلــب الت�أمــني
بيانــات امل�ؤمــن لــه
اال�ســـم

رقم
رقم جواز ال�سفر/
الدولة
العمر اجلن�س املهنة
الهاتف
البطاقة ال�شخ�صية

مــدة الزيـــارة
( ) من  30يوما �إىل  90يوما
( ) �أكرث من  180يوما

( ) �أقل من  30يوما
( ) من  90يوما �إىل  180يوما
ما هو نوع ت�أ�شرية دخولك �إىل �سلطنة عمان؟

..................................................................................................
..................................................................................................
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ملحق رقم ( ) ٣
جدول املنافع ال�صحية األأ�سا�سية
احلــدود
الو�صـــف
التغطية األأ�سا�سية
عالج املري�ض الداخلي �أ  -التنويـ ــم فـ ــي امل�ست�شف ــى  -احلد األأق�صى ()10.000
�أو العنايـ ـ ـ ـ ـ ــة النهاري ـ ـ ـ ـ ــة ع�شرة �آالف ريال عماين
( )Day careللت�شخي�ص لل�شخ�ص امل�ؤمن له خالل
�أو للعـ ـ ـ ــالج �أو إلإجـ ـ ـ ـ ــراء مدة الوثيقة.
اجلراحة.
ب  -اإلإقامــة ف ــي امل�ست�شف ــى  - /التنومي فـي امل�ست�شفى بحد
�أق�صى ( )٣٠ثالثون يوما
�إيجار الغرفة.
للمرة الواحدة.
ج  -اإلإقامة والعالج فـي غرف  -اإلإقامة فـي غرفة م�شرتكة،
�إال فـ ـ ـ ــي احلـ ـ ـ ـ ــاالت الت ـ ــي
العناية املركزة.
ت�ستوجب العزل.
د  -ر�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم األأطب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء /
اال�ست�شاري ـ ـ ـ ـ ــني والفئـ ـ ـ ـ ـ ــات
الطبية والطبية امل�ساعدة.
هـ  -الت�شخي�ص  /األأ�شعـ ــة /
الرني ـ ــن املغناطي�س ـ ـ ــي /
األأ�شع ـ ـ ـ ـ ـ ــة املقطعي ـ ـ ـ ـ ــة /
املوجات فوق ال�صوتية.
و  -األأدوية واملحاليل.
ز  -احلاالت املوجـودة �سابق ــا
واحلاالت املزمنة.
ح  -عالج احلاالت الطارئة.
ط  -م�صاريف اإلإ�سعاف.
 احلـ ــد األأق�صـ ـ ــى ()3.000�إعادة جثمان ورفات املتوفى م�صاريف �إعادة جثمان ورفات ثالثة �آالف ريال عماين
�إىل موطنه األأ�صلي املتوفى �إىل موطنه األأ�صلي لل�شخ�ص امل�ؤمن له خالل
مدة الوثيقة.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�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 رقم153959 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعبئة التوابل واملك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حالئم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156395 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات (البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزنبق األأبي�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156499 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سليمان للتطوير العقاري والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157311 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار البحر للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :

-40-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157386 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املركبات ،تلميع املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مهنا و�أوالده للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/6 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157387 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هالة ال�شم�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157417 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها (�سوق �إلكرتونية عرب التطبيقات الذكية ومواقع اإلإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اخلدمات املتعددة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157427 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نادية م�صطفى لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157489 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات
الطعام ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيبات العفـيفة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157499 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه األأخوات املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157512 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيق هاتف لتقدمي خدمات �إلكرتونية حكومية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو املهند احلجري للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157552 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة احلويرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157592 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التنظيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�ساتني ال�سليف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157696 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شاطر للخدمات والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157785 :
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 رقم157863 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ،مالب�س جاهزة ،قفافـيز مالب�س ،بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س ،مراييل
مالب�س� ،أو�شحة تغطي الكتفـني وال�صدر ،عباءات ن�سائية� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عي�سى نا�صر و�شركائه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157907 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإدارة والتوجيه والن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار اإلإجنازات الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157908 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ست�شفى عمان اخلري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157917 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطعم القطر العربي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157920 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري و�إدارة العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �سلطان اخلرو�صي املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158060 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البــيع بالتجزئــة لل�شي ــل والعبايات اجلاهزة ،البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة ،البيع
بالتجزئة للعطور والبخور وم�ستح�ضرات التجميل ،بيع األأحذية واحلقائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت األأناقة لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158074 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء ،البناء بالطوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بن النجيدية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158103 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�ساط اجلزيرة العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158106 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة وطلي املعادن مثل ال�صقل والتلميع واحلفر والتلوين والتنظيف �إلخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ار�ساء للخدمات املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158107 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت بيع ال�شوكوالتة وتوابعها والزهور والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املقيمي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158109 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات الكهربائية ومتديداتها ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملواد البناء ،البيع باجلملة لألأدوات ال�صحية ومتديداتها و�صهاريج
املياه ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات ال�صحية ومتديداتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�صفا�س الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158110 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات بحرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم ال�سبعة للخدمات البحرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158111 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ك�شف ت�سربات املياه و�صيانتها ،مقاوالت �إن�شاء �شبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل الداخلية العالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158117 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رمال بو�شر احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158118 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،منكهات للقهوة ،ملح حلفظ املواد الغذائية ،ب�سكويت ،كاكاو ،قهوة ،كعك ،بهارات،
فلفل حلو ،دقيق للطعام ،طحني قمح� ،سكر ،كت�شاب �صل�صة ،معكرون معجنات ،معكرونة،
دب�س للطعام� ،سندوي�شات ،معجنات ،فلفل توابل� ،صل�صات توابل� ،شربات مثلجات ،فطائر
حلم� ،سو�شي� ،صل�صات طماطم ،مقبالت هندية توابل ،توابل �سلطة ،لب خبز ،تبولة،
مكعبات ثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غيوم ال�شرق لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158122 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ستقبل للخدمات والتنمية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158123 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاي الزعيم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158211 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري اخليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البعري خلدمات األأفراح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158212 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع النظارات وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هدى مبارك نا�صر �سامل ال�سنانية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158215 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة لل�ساعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد بن خلفان الهديفـي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158216 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة ،الربادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنوم القرية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158218 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سارة اللواتية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158219 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح�( ,إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات� ،إ�صالح
ميكانيك املركبات)� ،صيانة املركبات (�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات� ،إ�صالح ميكانيك
املركبات) ،معاجلة املركبات مبواد م�ضادة لل�صد�أ (�إ�صالح و�سمكرة ودهان املركبات� ،إ�صالح
ميكانيك املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللول املتميزة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158221 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ر�سم ت�صاميم وخمططات اإلإن�شاء ،ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم ال�صناعي ،ت�صميم
الفنون التخطيطية ،خدمات ر�سم اخلرائط ،الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن احل�ضرمي للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158222 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جموهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جواهر للذهب واألأملا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158223 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداملجيد عبداللـه حممد املحاربي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158224 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز نور التجاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158225 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �آدهم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158227 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة لطب األأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خريف �سناو للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158228 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طوب (جتارة مواد البناء) ،جب�ص (جتارة مواد البناء) ،حجارة (جتارة مواد البناء)،
طني(جتارة مواد البناء)� ،إ�سمنت(جتارة مواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اململكة العاملية ملواد البناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158229 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طوب (جتارة مواد البناء)� ،إ�سمنت مائع (جتارة مواد البناء) ،جب�ص(جتارة مواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اململكة العاملية ملواد البناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158231 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم جوالت برفقة مر�شدين �سياحيني (�أن�شطة م�شغلي اجلوالت ال�سياحية ،املغامرات
ال�سياحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الواحة للحوافز واجلوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158232 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حفاظات للر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرميى للتجارة والت�صدير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

-62-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158233 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل إلإرتياد األأماكن ال�سياحية ،ترتيب
الرحالت ال�سياحية ،حجز مقاعد ال�سفر ،نقل امل�سافرين ،احلجز لل�سفر ،ترتيب خدمات
نقل الركاب لآلآخرين عرب تطبيق عرب اإلإنرتنــت ،ترتيــب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر
لألأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنوز املختبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158234 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليايل �سال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158235 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وني�س ال�شرقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158236 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلذور الذهبية لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158237 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلذور الذهبية لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158239 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع البلد احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158240 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العتالـة التحم ــيل والتنزيل ،تغليف ال�سلع ،خزن الب�ضائع ،مواقــف ال�سيــارات ،التخزيــن،
ت�أجري امل�ستودعات ،تغليف الب�ضائع ،خدمات التعبئة ،خدمات تغليف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثمار الوادي لألأعمال املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158241 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اللوجي�ستي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ترك عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158242 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد و�شركاه العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158243 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املقنا�ص لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158247 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النقل ،خدمات التو�صيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مبارك حللول النقل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158248 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،ت�أجري برامج حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب،
جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي
جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منتهى التميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158249 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عوافـي العاملية لألأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158250 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،تزيني الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو) ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العكا�س الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158251 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي للرتفـيه �أو التعليم,تنظيم املباريات الريا�ضية ،ت�أجري املالعب الريا�ضية،
خدمات املدرب ال�شخ�صية تدريبات اللياقة املدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط خلدمات الريا�ضة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158252 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت لل�شعر والب�شرة ،معقم ومعطر ،مق�شرات اجل�سم ،كرميات للج�سم وال�شعر والب�شرة،
البخور والعطور ومواد وم�ستح�ضرات التجميل ،كل �أنواع ال�صابون ،كرات البانيو ،كرميات
زبدة اجل�سم� ،شامبو ال�شعر ،جل اال�ستحمام وبل�سم ال�شعر ،حمام زيت ،معطر اجل�سم،
التنت ،وجميع مواد وم�ستح�ضرات التجميل للب�شرة واملكياج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلنار لألأعمال احلديثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158253 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتبية البدنية ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،تعليمات الريا�ضة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور الداخلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158254 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة مل�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وادي مقنيات للم�شاريع الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158255 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،ت�شحيم املركبات� ،إعادة تلبي�س اإلإطارات باملط ــاط� ،صيان ــة
املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،فلكنة اإلإطارات باملط ــاط �إ�ص ــالح،
تغيري بطاريات ال�سيارات ،موازنة العجالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شـاريع النجـميـن الراقيـة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158257 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون غ�سيل املالب�س� ،صابون غ�سيل األأواين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فرحان و�أوالده الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158258 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (م�ؤ�س�سات وكاالت الدعاية واإلإعالن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالرحيم بن كمال الكمايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158259 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التعاون للعناية بال�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158260 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات واملالب�س الريا�ضية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالرحيم بن كمال الكمايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158261 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نقل امل�سافرين ،ترتيب الرحالت ال�سياحية ،احلجز لل�سفر ،ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق
ال�سفر لألأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى اخلارج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبال م�سلف ال�شاخمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

-74-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158263 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن اجلزيرة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158264 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإن�شاء ،البناء� ،صيانة برك ال�سباحة ،مد الكابالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور خما العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158265 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات (منتجات خمابز واحللويات �صنع الكيك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزنبق األأبي�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158276 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل الربي بال�شاحنات للب�ضائع واملعدات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مزون ال�شمال للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158277 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجيــر الع ــقارات ،وتثمــني وبيع العقارات واملمتلكات� ،إدارة العقارات ،ال�صرافة ،ال�ش�ؤون
العقارية ،ال�سم�سرة� ،إجراء ال�ش�ؤون املالية عن طريق اإلإنرتنت� ،إدارة الرثوات والعمارات،
�إدارة اال�ست�شارات العقارية واملالية و�إعداد الرهونات العقارية ،التقييم املايل للعقارات،
تقدمي متطلبات الت�أمني املتعلقة بالعقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للممتلكات واخلدمات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/30 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158352 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت التحقيق ،خدمات �إعداد الوثائق القانونية� ،إدارة
قانونية للرتاخي�ص ،خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�ض على
العقود ل�صالح الغري ،امل�شورة القانونية فـي اال�ستجابة لطلبات
العطاءات ،الرتخي�ص خدمات قانونية ,فـي �إطار ن�شر الربجميات ،خدمات املراقبة
القانونية ،اال�ست�شارات القانونية املتعلقة ر�سم اخلرائط براءات االخرتاع ،خدمات الدعوة
القانونية دعم عام �أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة ،خدمات قانونية فـي جمال الهجرة،
تدقيق االمتثال القانوين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكتب �أمرية اجل�سا�سية للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158902 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب لل�سفر وال�سياحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أكيد التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158906 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�سائ ــم مطبوع ــة ،ورق األأرز� ،أكـ ــيا�س بال�ستيكي ــة
للتخل�ص من ف�ضالت احليوانات األأليفة ،ورق وا�شي،
�أغطية للموائد من الورق ،نوتة مو�سيقية مطبوعة ،رايات ورقية� ،أعالم ورقية ،ر�سوم
متحركة جموفة� ،أكيا�س ورقية ألأغرا�ض تعقيم األأدوات الطبية ،حماالت للبطاقات
اال�سمية لوازم مكتبية ،بكرات حلماالت البطاقات اال�سمية لوازم مكتبية ،م�شابك لتثبيت
حماالت البطاقات اال�سمية لوازم مكتبية ،ورق لتغطية طاوالت الفحو�صات الطبية� ،أغطية
ورقية ل�صواين عيادات طب األأ�سنان ،مرايل ورقية ب�أكمام ،قطاعات الورق لوازم مكتبية،
قوالب للتزيني لألأطعمة وامل�شروبات ،بطاقات تعريفـية (لوازم املكتب)� ،أ�شرطة الباراكود،
برق (قطع معدنية �صغرية براقة) للقرطا�سية ،بطاقات تعريف ورقية ال�ستالم األأمتعة،
مما�سح �صغرية ورقية للتنظيف ،بكرات لألأ�شرطة الال�صقة لوازم مكتبية� ،أقالم حرب
فوالذية� ،أختام عناوين� ،آالت كتابة العناوين ،ورق� ،إعالنات كبرية ،لوحات �إعالنات من
الورق �أو الورق املقوى� ،آالت ل�صق الطوابع الربيدية ،م�شابك ت�ستخدم فـي املكاتب ،م�شابك
ألأقالم احلرب ،مكاب�س امل�شابك ال�سلكية لوازم مكتبية� ،ألبومات� ،صور� ،صور مطبوعة
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مطبوعات� ،أ�شرطة �سيجار� ،آالت بري �أقالم الر�صا�ص كهربائية �أو غري كهربائية ،م�ساند
كتب ،م�ساند ألأيدي الر�سامني� ،أدوات للر�سم املائي ،جم�سمات للمهند�سني املعماريني،
ملفات للوثائق قرطا�سية� ،ألواح �إردوازية للكتابة� ،أقالم ر�صا�ص �إردوازية ،ورق ف�ضي،
طني للت�شكيل ،قوائم ريا�ضيات ،كلي�شيهات� ،أ�شغال طباعة حجرية فنية� ،صور زيتية ر�سوم,
ب�إطار �أو بدون �إطار� ،أقالم ر�صا�ص� ،صحف ،دوريات ،م�صنفات بحلقات للورق� ،أ�شرطة
ال�صقة قرطا�سية ،قطع ورق خمرم لك�ؤو�س البرية ،دفاتر ر�سم ،دفاتر قرطا�سية ،بكرات
للف �أ�شرطة التحبري ،كرا�سات ،ت�صاميم للتطريز مناذج ،م�شابك ر�سم ،مواد مرطبة
لوازم مكتبية ،طبعات �أختام� ،أختام توثيق ،ختامات حتبري� ،شمع ختم� ،آالت ختم للمكاتب،
دفاتر كتابة �أو ر�سم� ،أغطية واقية لألأ�صابع لوازم مكتبيــة ،حروف طباعة ،ورق كربون،
دفاتر مالحظات ،م�ساطر قائمة الزاوية للر�سم ،بطاقات دليلية قرطا�سية ،ورق مقوى،
�أنابيب من الورق املقوى ،كتالوجات ،رقع للبطاقات الدليلية ،دفاتر مو�سيقية ،لوحات
ل�صف حروف الطباعة ،ملفات لألأوراق ،م�ساند للر�سامني� ،أرقام الطباعة� ،شمع للت�شكيل
بخالف امل�ستخدم لطب األأ�سنان ،ملفات لوازم مكتبية ،خرامات مكتبية ،ورق �صحي،
كتب ،فرجار للر�سم� ،أحرف الطباعة ،م�صفات حروف الطباعة� ،أكيا�س ورقية خمروطية،
موائع ت�صحيح لوازم مكتبية ،ر�صا�ص األأقالم ،مقاطع �أن�سجة لغايات التدري�س ،م�ساطر
لر�سم االجتاهات املختلفة� ،أغلفة للكتب �أو الر�سائل قرطا�سية ،طبا�شري الكتابة ،طبا�شري
للطباعة احلجرية ،طبا�شري للخياطني ،حامالت طبا�شري ،حام ــالت �أقــالم الر�صــا�ص،
حامالت ر�صا�ص األأقالم� ،أوعية من الورق للكرميات ،مالقط ورق ،ا�سطوانات لآلآالت
الكاتبة� ،صور معدة للنقل ،مطبوعات تخطيطية ،حم�سنات جتزيع �أم�شاط تخطيط� ،ألواح
ر�سم ،مواد ر�سم� ،أدوات ر�سم ،ر�سوم بيانية ،مغلفات قرطا�سية ،نا�سخات ،كلي�شيهات حتفر
باحلم�ض ،ورق تغليف� ،أ�سنان �أقالم ،علب ألأقالم احلرب� ،أ�سنان �أقالم من الذهب ،مواد
كتابة ،واقيات �أو �أغطية ورقية ،واقيات من املحو ،مماحي من املطاط ،ورق ملخطط القلب
الكهربائي ،خرامات لوازم مكتبية� ،أحبار� ،أ�شرطة حتبري ،حمابر� ،صور فوتوغرافـية
مطبوعة ،مماحي �أقالم احلرب� ،أختام طبعات� ،أن�سجة لتجليد الكتب� ،أطقم ر�سم ،دفاتر
حما�سبة ،فهار�س ،هياكل �صغرية من الورق املعجن ،ورق تر�شيح ،مواد تر�شيح ورقية،
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مناذج مطبوعة ،لوازم مكتبية عدا األأثاث� ،أقالم فحم� ،صفائح ا�ستن�سل قرطا�سية ،م�ساند
�ألواح حروف الطباعة� ،صفائح حروف مر�سبة كهربائيا ،خرائط جغرافـية ،كرات �أر�ضية
جغرافـية� ،أطباق لألألوان املائية للفنانني ،ن�سخ تخطيطية� ،أ�شكال بيانية ،كا�شطات مماحي,
للمكاتب ،جداول مواعيد مطبوعة ،مواد مرطبة لل�سطوح الال�صقة لوازم مكتبية ،بطاقات
بريدية ،مطبوعات� ،أدوات دمغ يدوية� ،أغطية للطابعات غري م�صنوعة من الن�سيج� ،أجهزة
طباعة متنقلة لوازم مكتبية ،من�شورات مطبوعة ،كتب موجزة �أدلة ،ورق كتابة ،ثقاالت
ورق� ،إبر ا�ست�شفاف ألأغرا�ض الر�سم� ،أقالم ر�سم ،بيا�ضات من الورق للموائد ،مطبوعات
حجرية ،حجارة للطباعة احلجرية ،كتيبات ،ورق م�ضيء ،ورق معجن ،م�شعبات قرطا�سية،
طبا�شري و�ضع العالمات ،مواد بال�ستيكية للت�شكيل ،مواد للت�شكيل ،معجون للت�شكيل،
مناديل من الورق� ،أوراق حرب للنا�سخات� ،أغطية ورقية للموائد� ،سبورات ،م�شابك للورق،
�أجهزة ترقيم ،لوحات زيتية مقلدة� ،أ�شرطة ربط جتليد الكتب ،رقائق ختم ،لوحات ألألوان
الر�سامني ،بنتوغراف �أدوات ن�س ــخ الت�صام ــيم والر�سوم ,مع ــدات ر�ســم ،قرطا�سية ،ورق
الرب�شمان� ،أقالم تلوين ،مناذج تف�صيل للخياطة ،علب ل�صفائح اال�ستن�سل ،بكرات دهان
منزلية ،كنفا للر�سم الزيتي ،علب �ألوان مواد درا�سية ،رقائق بال�ستيكية للتغليف� ،أجهزة
لرتكيب ال�صور الفوتوغرافـية ،م�ساند لل�صور الفوتوغرافـية ،كلي�شيهات حمفورة �ضوئيا،
طبعات زرقاء� ،أدوات لطي الورق لوازم مكتبية� ،أقالم حرب ،كلي�شيهات ل�صفائح اال�ستن�سل،
�صفائح ا�ستن�سل� ،صور �أ�شخا�ص� ،أغطية من الورق ألأوعية الزهور� ،أجهزة و�آالت نا�سخة،
�أ�شرطة وبطاقات من الورق لت�سجيل برامج احلا�سوب ،بيانات �إعالنية ،ورق للربقيات
الال�سلكية ،م�ساطر ر�سم ،رقائق خ�شبية للطابعات ،مواد لتجليد الكتب ،قما�ش جتليد
الكتب ،خيوط جتليد الكتب� ،صفائح حتبري آلآالت ن�سخ الوثائق� ،أقالم حرب لوازم مكتبية،
جمالت دوريات� ،أ�شرطة من الورق ،بخالف اخلردوات وزينة ال�شعر� ،أ�شرطة لآلآالت
الكاتبة� ،أكيا�س مغلفات و�أجربة ,من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة ،ختامات ،لوازم مدر�سية
قرطا�سية ،م�ؤ�شرات للكتب ،بطاقات تهنئة ،حجر �صابوين طبا�شري للخياطني ،كرات دوارة
ألأقالم الر�ؤو�س الدوارة ،مفار�ش ورقية للموائد ،دفاتر كتابة ،مفاتيح اآلآالت الكاتبة،
حمافظ �أختام ،علب لألأختام ،طوابع بريد ،حوامل �أختام� ،شفافـيات قرطا�سية� ،أجهزة
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نق�ش� ،أو لغايات منزلية� ،أ�شرطة ال�صقة للقرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ل�صقات للقرطا�سية
�أو لغايات منزلية ،كلي�شيهات عناوين آلآالت كتابة العناوين ،روزنامات ،تقاومي ،معجون
ن�شا ال�صق ,للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية ،فرا�شي دهان �أو تلوين� ،أ�شرطة تلقائية الل�صق
للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية� ،أربطة مطاطية للمكاتب ،مرايل لألأطفال من الورق ،ورق
مقوى من لباب اخل�شب قرطا�سية ،ورق من لباب اخل�شب ،علب من الورق �أو الورق املقوى،
م�ساند ألأقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص� ،أغطية قوارير من الورق �أو الورق املقوى� ،صحون
واقية من الورق ،بطاقات �إعالن قرطا�سية ،ورق بال�ستيكي ذو فقاعات للف �أو التغليف،
�أعالم من الورق� ،آالت �إتالف الورق (لوازم املكتب)� ،أوراق لف من ال�سليلوز امل�ستخل�ص،
خزانات للقرطا�سية لوازم مكتبية ،غراء للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية� ،سكاكني للورق
لفتح الر�سائل� ،أكيا�س نفايات من الورق �أو البال�ستيك ،برايات �أقالم الر�صا�ص كهربائية
�أو غري كهربائية ،مناديل من الورق إلإزالة م�ستح�ضرات التجميل ،مناديل من الورق
للموائد ،لبادات ورقية حلماية املواد من األأوعية احلارة ،زوايا ر�سم ،م�ساطر تائية للر�سم،
حامالت �أقالم احلرب ،مقامل قرطا�سية� ،أقالم وحمابر ،مقامل �أطقم ،مناذج خمطوطات
للن�سخ� ،أغلفة قوارير من الورق �أو الورق املقوى� ،إعالنات من الورق �أو الورق املقوى،
منا�شف من الورق ،منا�شف للوجه من الورق ،بطاقات من الورق �أو الورق املقوى� ،إبر حفر،
�صفائح ف�سكوزية للف� ،صمغ مواد ال�صقة ,للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية� ،أقم�شة ال�صقة
ألأغرا�ض القرطا�سية ،غراء ال�سمك للقرطا�سية �أو للغايات املنزلية� ،أكيا�س للطبخ بوا�سطة
فرن امليكروويف ،م�صافـي قهوة من الورق� ،أغطية بال�ستيكية ال�صقة قابلة للتمدد حلزم
املواد ،الفتات من الورق �أو الورق املقوى ،ل�صاقات قرطا�سية� ،أجهزة و�آالت جتليد الكتب
معدات مكتبية ،ق�ص�ص م�صورة ،ورق ن�سخ قرطا�سية ،حافظات دفاتر �شيكات ،ق�ضبان حرب،
حجارة حرب حافظات حرب ،بطاقات تهنئة مو�سيقية ،ن�شرات �أخبارية دورية ،مواد تغليف
م�صنوعة من الن�شا ،ورق م�شمع ،حمافظ جوازات �سفر ،فرا�شي كتابة� ،أدوات كتابة ،بطانات
ورقية للجوارير ،معطرة �أو غري معطرة ،طابعات غري كهربائية لبطاقات االئتمان� ،آالت
تغليف الوثائق لال�ستخدامات املكتبية ،ورق للر�سم والتخطيط ،مماحي لوح الكتابة� ،ألواح
ذات م�شابك ،م�ؤ�شرات غري �إلكرتونية للخرائط ،عقد من الورق ،بخالف اخلردوات وزينة
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قوالب لب لت�شكيل ال�صل�صال مواد فنانني ،م�شابك لألأوارق املالية ،بطاقات جتارية غري
بطاقات األألعاب ،ورق ما�ص من الورق �أو البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية� ،صحائف
مراقبة الرطوبة من الورق �أو من البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية� ،أ�شرطة ت�صحيح
م�ستلزمات املكاتب ،طالء �صواين� ،أقالن عالم القرطا�سية ،ن�شرات ،حامالت ملفات
القرطا�سية ،ما�سك ال�صفحات ،عجائن �صل�صال البوليمرات� ،أختام �إلغاء ،مواد تغليف
تو�سيد �أو ح�شو ,من الورق �أو الكرتون ،مواد ح�شو من الورق �أو الكرتون� ،أوراق مالية ،رذاذ
الطبا�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز مكتبة �أجماد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158922 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب األأ�سنان ،خدمات تقومي األأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عربي لال�ستثمارات الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/24 :
-82-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150761 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطابخ �إعداد الوالئم للحفالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نطاق لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157313 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�أجري ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مهد لألأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146806 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س الن�سائية واألأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنتوت العاملية للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132113 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س حتفـيظ القر�آن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدر�سة �أطفال النور لتحفـيظ القر�آن الكرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم93068 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جممع جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150494 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات اخلطاطني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبراج الوادي املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156137 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بدائع جعالن للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158124 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ابن نا�صر اجلنيبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158125 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت حمركات ،وقود حمركات� ،إيثانول وقود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املر�ساة للخدمات وال�صيانة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158127 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي عبا�س علوان و�شركائه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

-87-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158130 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللدة لتجارة ال�شرق األأو�سط �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158131 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأفنـان املتـ�ألقة للتجــارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158132 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع احللويات وتوابعها من ال�سكريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء الزاهية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158136 :
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 األأعمال ،ا�ست�شارات تنظيم األأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�شياء األأجيال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158140 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أرياف بعد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158150 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قعيد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158151 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تروي ــج املبي ــعات لآلآخري ــن ،عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعــالم لغاي ــات البــيع بالتجزئة،
املعاجلة اإلإدارية لطلبات ال�شراء ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،خدمات التجزئة
للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات الطبية ،خدمات الو�ساطة
التجارية� ،أبحاث األأعمال ،العالقات العامة� ،أبحاث الت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جتارة �أبو فرا�س احلمداين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158153 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل امل�شروبات) ،حمالت البقالة ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية (ال ت�شمل املخابز) ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قنوان دانية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158158 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة لألأثاث واملفرو�شات وال�ستائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع الديباج للمفرو�شات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158163 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة �إلكرتونية ملواد البناء ،واألأثاث واملواد ال�صحية والكهربائية وال�سرياميك بكافة �أنواعه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الروا�س الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158166 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منو لال�ستثمار وتطوير األأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158169 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العيادات الطبية املتخ�ص�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القبة الفـريوزية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158170 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطعم) ،خدمات املقاهي(مقهى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احل�صري األأخ�ضر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158172 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العالج الطبيعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن خمي�س بن م�سلم البادي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158173 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيدلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم �سناو للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158174 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كالبات للبطانيات (البيع بالتجزئة للبطانيات وال�شرا�شف والبيا�ضات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الو�سام امل�ضيئ ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158175 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حليب ،كفـري م�شروب من احلليب ،م�شروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ورثة ماجد خمي�س خلفان الرحبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158176 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل امل�سافرين بالعبور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سارات الطموح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158177 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل ،البيع بالتجزئــة فـي املتاجــر املتخ�ص�صــة
للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة املرعي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158179 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �إزالة ال�شحوم لال�ستعم ــال فـي عمليات الت�صنيع،
م�ستح�ضرات لف�صــل ال�شح ــوم (�صنع املنتجات النفطية املكـ ــررة ( املناط ــق ال�صناعيــة))،
�إ�ضافات منظفة �إلى البرتول ،م�شتتات البرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �شركاء احلرية للتجارة (املنطقة احلرة ب�صاللة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158180 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاج املباين (م�صنع زجاج حراري) ،زجاج لوحي نوافذ ,للمباين ،زجاج عازل للبناء ،زجاج
نوافـ ــذ م ــا ع ــدا زجاج نوافذ املركبات ،نوافذ من زجاج ملون ،زجاج لنوافذ املباين ،زجاج
�سالمة ،هياكل غري معدنية للبيوت الزجاجية ،زجاج مطلي باملينا للبناء ،زجاج مرمري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ظفار للزجاج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158181 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ربوع �سمائل املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158182 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات قهوة باحلليب ،حلويات ،معجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�صمة املذاق امللكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158183 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف ،تنظيف ال�سطوح
اخلارجية للمباين ،تنظيف النوافذ ،التنظيف اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكر�ستال الالمع للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158188 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�ش النجارة وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كبائن اخليزران
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158190 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،توفـري �أجهزة بحث فـي اإلإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املقطري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158191 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نادي �أبطال نزوى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158192 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات ال�شاي وتوابعه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مبادلة للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158195 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي ،ت�صميم الديكور الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض النجاح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158196 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة حدادة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دوحة اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158200 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كراج �إ�صالح وميكانيكا ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العتاد لألأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158201 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التاج الف�ضي املر�صع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

-103-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158204 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،عطور� ،أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دخون املجل�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158207 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي للرتفـيه �أو التعليم( ,األأندية الريا�ضية) ،تنظيم املباريات الريا�ضية
(األأندية الريا�ضية) ،ت�أجري املالع ــب الريا�ض ــية (ت�أجي ــر مالع ــب كرة التن�س) ،خدمات
املدرب ال�شخ�صية تدريبات اللياقة املدنية(,األأندية الريا�ضية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�سقط لتطوير امل�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158208 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع وتركيب املنتجات املعدنية امل�صنوعة من �أجزاء فـي الوحدة ذاتها وامل�ستخدمة فـي
البناء والت�شييد مثل النوافذ واألأبواب وال�سالمل واملظالت و�أ�شغال معدنية مماثلة (ور�ش احلدادة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مناء للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158209 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س ،جتديد املالب�س ،غ�سل البيا�ضات ،الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ادم لألأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149984 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام �أو امل�صنع ,منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�صغري
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�صة وتبغ الغليون وتبغ امل�ضغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك
وبدائل التبغ (لي�س ألأغرا�ض طبية) ال�سجائر اإلإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض
ت�سخينها ،األأجهزة اإلإلكرتونية و�أجزائها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر �أو التبغ من �أجل
�إطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني ال�سائل لال�ستخدام
فـي ال�سجائر اإلإلكرتونية ,ال�سلع اخلا�صة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض ,الغاليني ،األأدوات اخلا�صة بلف
ال�سجائر التي تو�ضع باجليب ،الوالعات� ،أعواد الثقاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  ،3نيو �شاتل� 2000 ،سي �أت�ش� ,2000 ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/١١ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154574 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة كعك ،علكة إلإنعا�ش النف�س ،علكة لي�ست لغايات طبية ،عوامل تغليظ لطهي املواد
الغذائية ،عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة لألأكل ،فانيلني بديل للفانيال ،فطائر ،كرات
جوز الهند (نوع من احللويات) ،قطر ال�سكر ،قطع حلوى حلويات ،قهوة ،كارميل �سكاكر،
كاكاو ،كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة ال�شوكوالتة
�أو غريها� ،أ�صابع �سو�س حلويات� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،املو�س (حلوى) �سكريات� ،إ�ضافات
الغلوتني ألأغرا�ض الطهي ،بتي فور كعك ،برالني حلوى اللوز �أو اجلوز ،ب�سطيلة حلويات،
ب�سكويت ،ب�سكويت بالزبدة ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،بن غري
حمم�ص ،بوظة ،تورتات كيك بالفواكه ،تورتات حم�شوة باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت،
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ثلج طبيعي �أو �صناعي ،جلوكوز ألأغرا�ض الطهي ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،حلوى لوز،
حلويات ،حلويات �سكرية ،حلويات فول �سوداين ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد،
حلي باحللويات لتزيني الكعك ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،خبز بال�شوكوالتة،
خمائر للعجني ،خمرية ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،دب�س للطعام ،رقائق
ورقية �صاحلة لألأكل� ،سكاكر لألأكل� ،سكر� ،سكر نخيلي� ،سو�س حلويات ،كرو�سان (نوع
من املعجنات) ،كرميا حمروقة ،ك�سرتد ،pastry dough ،كعك ،كولي�س (فواكه) �صل�صات،
كيك مغطى بال�سكر جممد ،مثلجات �صاحلة لألأكل ،حمليات طبيعية ،مربى احلليب،
مرزبانية ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ،م�ستح�ضرات
منكهة للطعام ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،م�سحوق خبازة ،م�سحوق
كعك ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة،
م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب،
م�شروبات كاكاو باحلليب ،معجنات ،معجنات مقطعة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة،
معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات ،معكرون معجنات ،مكعبات ثلج ،منكهات للقهوة،
منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية،
مواد تخمري ،مو�س �شوكوالتة ،مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه
املجففة ،ن�شا للطعام ،هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية،
هندباء برية بدائل للقهوة ،ورق �صالح لألأكل ،يان�سون جنمي� ،شوفان مطحون� ،شوفان
مق�شر� ،شوكوالتة� ،صودا خبازة ،طحائن جوز ،طحني قمح ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،عجائن
للقلي ،عجني ،عجينة �أرز لغايات مطبخية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة النجوم للتموين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154669 :
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.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرياتيف ري�ستورانت�س هولدينغز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افينيو ،فيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٨ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154670 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي �إن �سي هولدينغز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افينيو ،فيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/٢٨ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154888 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حا�سوب� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،لوحات مفاتيح ألأجهزة
احلا�سوب ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات
حا�سوب م�سجلة ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب ،تطبيقات
برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،عتاد احلا�سوب ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو
القابلة للتحميل ،برامج �شا�شة التوقف للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل ،برجميات
ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل� ،أ�سورة مو�صولة �أجهزة قيا�س ،نظارات ثالثية األأبعاد،
م�ستقبالت �سمعية وب�صرية ،واجهات �سمعية� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية ،حقائب مكيفة
للحوا�سب املحمولة� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء ،حافظات للهواتف الذكية� ،أ�شرطة
الهاتف اخلليوي ،حمطات �شحن املركبات الكهربائية ،هواتف حممولة ،قارنات معدات
معاجلة البيانات� ،أغلفة للهواتف الذكية� ،أغلفة ألأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية،
�أغلفة للحوا�سيب اللوحية� ،أجهزة معاجلة البيانات ،قفازات البيانات (جهاز يرتدى
مثل القفازات ،ي�سمح بالتالعب اليدوي لل�صور فـي الواقع االفرتا�ضي)� ،أجهزة امل�ساعدة
ال�شخ�صية الرقمية ،م�شغالت األأقرا�ص ألأجهزة احلا�سوب� ،أقنعة للغوا�صني ،بذالت
غو�ص ،حمافظ �إلكرتونية قابلة للتحميل ،حمطات بطاقة ائتمان (�أجهزة تتفاعل مع
بطاقات الدفع إلإجراء حتويالت مالية �إلكرتونية ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل
ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور ،ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة ،الرموز
االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة� ،أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فيديو رقمية،
�أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري ،مفكرات �إلكرتونية� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية
جيبية ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،قارئات كتب
�إلكرتونية� ،سبورة تفاعلية �إلكرتونية� ،سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة حتكم
عن بعد� ،شا�شات �إلكرتونية رقمية ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية
مرمزة ،بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة� ،سلع ب�صرية� ،أجهزة �إطفاء النريان� ،أجهزة
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نظام حتديد املواقع العاملي  ،GPSقفازات للغوا�صني ،قفازات للوقاية من احلوادث،
نظارات واقية لألألعاب الريا�ضية ،قوامي�س �إلكرتونية حممولة باليد� ،أطقم غري يدوية
للهواتف ،القبعات واخلوذ الواقية� ،سماعات الر�أ�س� ،أجهزة عالية الرتدد� ،صور جم�سمة،
�إن�سان �آيل ذو موا�صفات ب�شرية وذكاء ا�صطناعي ،بطاقات هوية ممغنطة ،حمطات طرفية
تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س� ،أجهزة ات�صال داخلي� ،أجهزة بينية ألأجهزة احلا�سوب ،حوا�سيب
حممولة� ،أجهزة ومعدات �إنقاذ ،مكربات �صوت ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية،
مغناطي�سات� ،أدوات ر�سم هند�سي ،مقايي�س� ،أجهزة قيا�س� ،أدوات قيا�س كهربائية� ،أدوات
قيا�س ،معاجلات بيانات �صغرية� ،أجهزة املودم� ،أجهزة مراقبة ،ألأغرا�ض غري طبية� ،شا�شات
عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفية للحا�سوب ،لبادات
الف�أرة� ،أجهزة و�أدوات مالحية� ،أجهزة �إ�شارة بحرية� ،أدوات مالحية ،الفتات نيونية� ،شبكات
للوقاية من احلوادث ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،قارئات
حروف ب�صرية ،و�سائط تخزين بيانات ب�صرية� ،أجهزة و�أدوات للعلوم الفيزيائية ،قواب�س
وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية ،م�شغالت و�سائط حممولة� ،أجهزة قيا�س
دقيقة ،دارات مطبوعة ،لوحات الدوائر املطبوعة ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب،
وحدات معاجلة مركزية معاجلات� ،أجهزة عر�ض� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،خوذ واقية� ،أقنعة واقية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب� ،أغ�شية
واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية� ،أجهزة نداء ال�سلكي� ،أجهزة راديو ،تلغرافات ال�سلكية،
جمموعات مهاتفة ال�سلكية ،قارئات معدات معاجلة بيانات� ،أجهزة حتكم عن بعد ،ما�سحات
معدات معاجلة بيانات ،م�سكوكات �أمنية �أجهزة ت�شفري ،رجل �آيل للمراقبة ألأغرا�ض �أمنية،
دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية األأرجل ويدوية اال�ستعمال� ،إ�شارات م�ضيئة �أو �آلية،
�إ�شارات �آلية� ،إ�شارات �ضوئية� ،أكمام للحوا�سب املحمولة ،خوامت ذكية ،نظارات ذكية ،هواتف
ذكية� ،ساعات ذكية ،كوا�شف دخان� ،أنابيب تنف�س للغط�س ،مقاب�س كهربائية ،بطاريات
�شم�سية� ،ألواح �شم�سية إلإنتاج الكهرباء� ،أجهزة نقل ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت،
�أجهزة ن�سخ ال�صوت ،معدات حتديد م�صدر ال�صوت ،من�صات مالئمة للكمبيوتر املحمول،
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م�سجالت �صغرية احلجم ،نظارات �شم�سية� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة ،مفاتيح كهربائية،
حوا�سيب لوحية� ،أجهزة تعليمية ،رجل �آيل ألأغرا�ض التعليم� ،أجهزة ات�صاالت على �شكل
جموهرات� ،سماعات هواتف� ،أجهزة هاتف ،ميكروفونات هواتف ،روبوتات التواجد عن بعد
(ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي و خا�صة للتحكم عن بعد فـي اآلآالت �أو للم�شاركة
الوا�ضحة فـي األأحداث البعيدة)� ،أجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة ،حوا�سيب الزبون النحيف،
�أجهزة ت�سجيل الزمن ،حموالت كهربائية ،ترانز�ستورات �إلكرتونية� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات
�إلكرتونية ،مر�سالت لالت�صال عن بعد ،معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد ،منا�صب ثالثية
القوائم للكامريات� ،سواقة فال�ش � ،USBشا�شات فيديو ،مفاتيح الت�شفري القابلة للتحميل
ال�ستقبال و�إنفاق عملة م�شفرة ،هواتف فيديو ،لفافات تخزين �ألعاب الفيديو ،م�سجالت
فيديو� ،أ�شرطة فيديو� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي ،هواتف ال�سلكية� ،أجهزة حممولة
لتقفـي الن�شاط ،حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها� ،شا�شات لعر�ض الفيديو ميكن ارتدا�ؤها� ،أجهزة
و�أدوات وزن ،هواتف خلوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154889 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ،امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال ،ا�ستف�سارات
عن األأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ن�شر مواد الدعاية واإلإعالن ،ت�أجري
اآلآالت واملعدات املكتبية ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات
�إدارة �ش�ؤون املوظفني ،عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال التجارية �أو ال�صناعية،
حتديث مواد الدعاية واإلإعالن ،توزيع العينات ،تقييم األأعمال� ،أبحاث األأعمال ،الدعاية
واإلإعالن عرب التلفزيون ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة األأعمال� ،إدارة امللفات املربجمة،
ا�ست�شارات األأعمال املهنية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات واألأخبار
عن األأعمال ،ترويج املبيعات لآلآخرين� ،إدارة �أعمال الفنادق ،جتميع املعلومات فـي قواعد
بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات
جتارية و�إعالنية ،اإلإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفري �أو
ت�أمني لآلآخرين �شراء �سلع وخدمات ألأعمال �أخرى ،ت�أجري �آالت البيع ،عر�ض �سلع على
و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح
الغري ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال ،ت�أجري منا�صب للبيع ،حت�سني احلركة
فـي مواقع اإلإنرتنت ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب الغري ،حتديث و�صيانة
البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،خدمات �إدارة م�شاريع األأعمال مل�شاريع البناء،
توفري معلومات األأعمال عن طريق مواقع اإلإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع
واخلدمات وبائعيها ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري اإلإداري لل�شركات ،برامج �إدارة والء
امل�ستهلكني ،حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات
جتارية �أو دعائية ،التفاو�ض على عقود األأعمال با�سم الغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويـــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154890 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقارات ،وكالء اإلإ�سكان ،خدمات �سم�سرة
التخلي�ص اجلمركي� ،صريفة ،تثمني العقارات ،ا�ستثمار األأموال� ،سندات الكفالة،
خدمات حفظ الودائع ،تنظيم التح�صيل املايل ،تقدير ال�ضرائب ،التقييم املايل الت�أمني
واألأعمال امل�صرفية والعقارات ،بيع الديون ،االئتمان ،اخلدمات التمويلية ،اإلإدارة املالية،
�إدارة العقارات� ،إدارة العمارات ،ت�أجري ال�شقق ،ت�أجري املزارع ،األأعمال امل�صرفية اخلا�صة
بالرهانات� ،سم�سرة األأوراق املالية ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،التحليل املايل،
ا�ست�شارات مالية ،حتويل األأموال �إلكرتونيا ،تثمني القطع النقدية ،حت�صيل اإلإيجارات،
تثمني الطوابع� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة ،ت�أجري املكاتب عقارات ،الكفاالت املالية،
�صريفة �شبكية ،خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،ترتيب التمويل مل�شاريع البناء ،توفري
معلومات مالية عن طريق مواقع اإلإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،ا�ستثمار
�أموال ،stocks and bonds brokerage ،منح تخفي�ضات مل�ؤ�س�سات الغري امل�شاركة من
خالل ا�ستعمال بطاقة ع�ضوية ،ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك� ،أبحاث مالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154892 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التطهري من اجلراثيم� ،إن�شاء و�إ�صالح امل�ستودعات ،تنظيف النوافذ ،تنظيف املالب�س،
�إن�شاء امل�صانع ،تركيب و�إ�صالح معدات الري ،الغ�سيل ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات
اآلآلية ،البناء ،بناء حواجز امواج ر�صيفية� ،إن�شاء و�صيانة خطوط األأنابيب ،دهان األأ�سطح
الداخلية واخلارجية ،التج�صي�ص و�ضع طبقة اجل�ص� ،سباكة املوا�سري� ،إن�شاء املوانئ ،تركيب
و�إ�صالح التلفونات ،البناء بالطوب ،التنظيف اجلاف ،معلومات عن اإلإن�شاء ،معلومات عن
اإلإ�صالح ،ا�ستخراج املعادن ،خدمات ا�ستخراج احلجارة ،تعبيد الطرق ،اإلإ�صالح حتت املاء،
تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،حفر اآلآبار ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب،
خدمات الت�سقيف و�ضع األأ�سقف ،تنظيف ال�شوارع ،تركيب األأبواب والنوافذ� ،صيانة برك
ال�سباحة� ،إ�ست�شارات �إن�شائية ،خدمات النجارة ،عمليات احلفر العميقة آلآبار النفط �أو
الغاز ،مد الكابالت ،خدمة التمديدات حتت األأر�ض ،خدمات الكهربائيني ،تركيب و �إ�صالح
معدات احلماية من الفي�ضانات ،تركيب و�إ�صالح األأجهزة الكهربائية ،التزفيت ،تنظيف
املباين من الداخل ،غ�سيل وكي املالب�س ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح اآلآالت واملعدات املكتبية،
ت�أجري معدات اإلإن�شاء ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء ،اإلإن�شاء ،اإلإن�شاءات حتت املاء،
اإلإ�شراف على �إن�شاء املباين ،تركيب معدات املطابخ ،هدم املباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154893 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إر�سال الر�سائل ،خدمات التلفونات ،االت�صاالت التلفونية ،خدمات وكاالت األأنباء،
االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت عرب الطرفيات احلا�سوبية ،نقل الر�سائل وال�صور
عرب احلا�سوب ،نقل الربيد اإلإلكرتوين ،معلومات حول االت�صاالت ،االت�صاالت عرب �شبكات
األألياف الب�صرية ،ت�أجري �أجهزة املودم ،ت�أجري معدات االت�صال ،خدمات لوحات الن�شرات
اإلإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية،
االجتماعات عن بعد ،ت�أجري الدخول الى �شبكات حا�سوبية عاملية ،توفري الربط بقاعدة
معلومات ،نقل امللفات الرقمية ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب اإلإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154894 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حرا�سة امل�سافرين ،االمداد باملاء ،النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت،
النقل مبراكب التنزه ،ت�أجري القوارب ،اجلر �أو النقل ،النقل بال�صنادل ،النقل بال�سكك
احلديدية ،ت�سليم الطرود ،العتالة التحميل والتنزيل ،تغليف ال�سلع ،ال�سم�سرة فـي
ال�سفن ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد األأماكن ال�سياحية ،تفريغ احلمولة،
ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،توزيع املاء ،توزيع الكهرباء ،ت�شغيل الهوي�سات ،مواقف
ال�سيارات ،التخزين ،ت�أجري امل�ستودعات ،النقل بوا�سطة العبارات ،ال�شحن بال�سفن ،عقود
النقل البحري ،ت�أجري الكراجات ،النقل بوا�سطة خطوط األأنابيب ،ت�أجري �أماكن وقوف
ال�سيارات ،ت�أجري املركبات ،النقل ،النقل بوا�سطة القوارب ،ترتيب الرحالت ال�سياحية،
نقل ركاب� ،إر�شاد ال�سفن ،حجز مقاعد ال�سفر ،النقل ب�سيارات األأجرة ،النقل بالرتام ،دفع
�أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،النقل البحري ،نقل امل�سافرين ،نقل وتخزين النفايات،
خدمات االنتقال ،تخزين القوارب ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،ال�سم�سرة فـي النقل ،خدمات
قيادة ال�سيارات ،معلومات التخزين ،معلومات النقل ،ت�أجري حاويات التخزين ،احلجز
للنقل ،احلجز لل�سفر ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي ،توزيع الطاقة ،التخزين املادي
للبيانات �أو امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا ،معلومات مرورية ،النقل اللوجي�ستي ،نقل
البوارج ،ت�أجري �أنظمة املالحة ،جمع ال�سلع القابلة إلإعادة التدوير ،تخزين األأمتعة ،ترتيب
خدمات نقل الركاب لآلآخرين عرب تطبيق عرب اإلإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154896 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنقية الهواء ،معاجلة املياه ،حفظ األأطعمة وامل�شروبات ،تلطيف اجلو ،معلومات عن
معاجلة املواد ،معاجلة الزيت ،معاجلة النفايات بالتحويل� ،إنتاج الطاقة� ،إتالف النفايات
والف�ضالت� ،إزالة التلوث من املواد اخلطرة ،الطباعة ،فرز النفايات واملواد القابلة للتدوير
حتويل ،ت�أجري �أجهزة تكييف الهواء� ،إعادة التدوير لألأف�ضل �إعادة تدوير النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154897 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،خدمات امل�ضيف ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفيه،
الرتبية البدنية ،و�سائل اإلإ�ستجمام توفري ،خدمات الرتبية والتعليم ،ن�شر الكتب ،اإلإنتاج
امل�سرحي ،توفري ت�سهيالت ريا�ضية ،خدمات النوادي للرتفيه �أو التعليم ،تنظيم و�إدارة
ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،معلومات عن الرتبية والتعليم،
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تنظيم املعار�ض لغايات ثقافية �أو تعليمية ،توفري ت�سهيالت لعبة الغولف ،خدمات النوادي
ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفيه،
عر�ض متثيليات حية ،تنظيم حفالت ترفيه ،التدريب العملي عر�ض ،توفري جتهيزات
املتاحف عر�ض ومعار�ض ،معلومات عن اال�ستجمام ،ت�أجري معدات الغط�س ،ت�أجري معدات
الريا�ضة عدا املركبات ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب،
ت�أجري مالعب التن�س ،ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية على اإلإنرتنت ،الن�شر املكتبي
اإلإلكرتوين ،خدمات األألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،توفري املطبوعات
اإلإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،الت�صوير الفوتوغرافـي ،التوجيه املهني ن�صائح
تعليمية �أو تدريبية ،خدمات وكاالت التذاكر ترفيه ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية،
�إر�شاد التدريب� ،إعادة التدريب املهني ،ت�أجري معدات اللعب ،خدمات التعليم التي توفرها
املدار�س ،توفري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفري الفيديوهات غري
ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،تنظيم جوالت برفقة مر�شدين �سياحيني ،معرفة كيفية
النقل تدريب ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويـــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154898 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل الكيميائي� ،إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول ،فنون وعلوم ت�صميم
و�إقامة املباين ،ر�سم ت�صاميم وخمططات اإلإن�شاء ،األأبحاث التكنولوجيو ،فح�ص �آبار
البرتول ،فح�ص املواد� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،امل�سح اجليولوجي ،م�سح حقول
البرتول ،الهند�سة ،م�سح األأرا�ضي ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،التنقيب عن
البرتول ،األأبحاث امليكانيكية ،التنقيب اجليولوجي ،األأبحاث اجليولوجية ،ت�صميم برامج
حا�سوبية ،حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب،
مراقبة اجلودة ،ت�أجري برامج حا�سوب ،اال�ستك�شاف حتت املاء ،ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب،
�صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،تخطيط املدن ،امل�سح ،ت�صميم �أنظمة
حا�سوب ،تفعيل مواقع اإلإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي الربجميات
احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،ا�ست�شارات فـي جمال توفري الطاقة� ،أبحاث فـي جمال
معلومات البيئة ،حتليل املياه ،التدقيق فـي جمال الطاقة ،الربجميات كخدمات ،SaaS
اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،البحث العلمي ،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 ،الت�صميم الداخلي ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن
البيانات ،خدمات ت�شفري البيانات ،تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر ،خدمات التنقيب
فـي جمال ال�صناعات النفطية والغازية والتعدين� ،أبحاث فـي جمال ت�شييد األأبنية� ،أبحاث
فـي جمال تقنيات االت�صاالت عن بعد ،األأبحاث البيولوجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويـــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154899 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري
�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن �إقامة 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 الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات
املوائد واألأواين الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،التموين
بالطعام وال�شراب ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول
واملغادرة ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،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� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154900 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلرا�سة ال�شخ�صية ،احلرا�س الليليني ،حرا�س ،ا�ست�شارات �أمنية ،خدمات فح�ص امل�صانع
لغايات �أمنية ،األأبحاث القانونية ،ترخي�ص برامج حا�سوبية خدمات قانونية ،خدمات
التوا�صل االجتماعي ال�شبكي ،خدمات �إعداد الوثائق القانونية� ،إدارة قانونية للرتاخي�ص،
خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�ض على العقود ل�صالح الغري ،الرتخي�ص خدمات قانونية,
فـي �إطار ن�شر الربجميات ،خدمات املراقبة القانونية ،خدمات الدعوة القانونية(دعم عام
�أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة ،خدمات اال�ستقبال واإلإر�شاد) موظف الفندق الذي
تتمثل مهمته فـي م�ساعدة ال�ضيوف من خالل ترتيب اجلوالت ،و�إجراء حجوزات للم�سرح
واملطعم ،وما �إلى ذلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان  ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721263 :تاريخ األأولوية٢٠٢١/١١/١٥ :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154933 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية ،قواعد ح�ساب دائرية� ،آالت حا�سبة ،كامريات ت�صوير �سينمائي،
كبالت كهربائية ،قارئات �شيفرات األأعمدة ،جلب تو�صيل للكبالت الكهربائية ،كبالت
متحدة املحور ،كبالت �ألياف ب�صرية� ،أجهزة ال�صراف اآلآيل� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية
مرمزة� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية ،مفاتيح خاليا كهرباء� ،أجهزة تثبيت مركزي
لل�شرائح الفوتوغرافية ال�شفافة ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي ،رقائق دارات متكاملة،
بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات� ،أ�شرطة الهاتف اخلليوي،
مو�صالت كهرباء� ،أجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي ،كوا�شف قطع النقد املقلدة،
لوحات حتكم كهربائية ،و�صالت للخطوط الكهربائية ،و�صالت كهربائية� ،أجهزة ذاكرات
حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،لوحات مفاتيح ألأجهزة احلا�سوب،
�أقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط ،برامج م�سجلة
لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،قارنات معدات
معاجلة البيانات ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب� ،أجهزة ت�شغيل األأقرا�ص املدجمة،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب ،كوا�شف� ،أجهزة معاجلة
البيانات� ،أقرا�ص مغناطي�سية ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،و�سائط تخزين بيانات
ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست لغايات طبية ،م�شغالت األأقرا�ص ألأجهزة
احلا�سوب� ،أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فيديو رقمية ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل
ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور� ،أجهزة تكبري للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة
إلإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي ،نظارات ب�صرية� ،أفالم ت�صوير �سينمائي معر�ضة
لل�ضوء ،مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكبالت� ،أقالم �إلكرتونية وحدات
عر�ض ب�صري ،م�شفرات مغناطي�سية� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،بطاقات بيانية
�إلكرتونية للب�ضائع ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ،
�آالت �إعداد الفواتري� ،أجهزة ات�صال داخلي ،بطاقات هوية ممغنطة� ،أقرا�ص مرنة ،دارات
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متكاملة� ،أجهزة بينية ألأجهزة احلا�سوب ،بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية� ،سماعات
الر�أ�س ،حوا�سيب حممولة� ،آالت عد وفرز النقود� ،أجهزة مراقبة ،ألأغرا�ض غري طبية،
مقايي�س� ،أدوات قيا�س كهربائية� ،أدوات قيا�س ،ميكروفونات� ،أدوات مالحية� ،أجهزة و�أدوات
ب�صرية ،وحدات ا�شرطة مغناطي�سية ألأجهزة احلا�سوب ،معاجلات بيانات �صغرية� ،شا�شات
عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفية للحا�سوب ،مفكرة
فـي �شكل حا�سوب �صغري ،لبادات الف�أرة� ،سماعات هواتف� ،أجهزة راديو ،م�ستقبالت �سمعية
وب�صرية ،بري�سكوبات مناظري مراقبة غري مرئية� ،أجهزة عر�ض� ،أجهزة حتكم عن بعد،
قارئات حروف ب�صرية ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،ما�سحات معدات معاجلة بيانات،
هواتف حممولة ،م�سجالت �صغرية احلجم� ،أجهزة لألأقمار �صناعية ،م�شغالت و�سائط
حممولة� ،أجهزة حتديد املدى� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،معدات �إر�سال لالت�صال
عن بعد� ،أجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية� ،أ�سالك كهربائية� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،أجهزة
هاتف ،مو�صالت �أ�سالك كهربائية� ،أجهزة و�آالت �سرب األأعماق� ،أجهزة تلفزيونية� ،صواري
للهوائيات الال�سلكية ،ميكروفونات هواتف� ،أجهزة ت�سجيل الزمن ،مر�سالت لالت�صال عن
بعد� ،شبه مو�صالت� ،ساعات الدوام �أدوات ت�سجيل الزمن� ،سواقة فال�ش .USB
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٥/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقــم األأولوي ــة - 084944 :تاري ــخ األأولوي ــة ٢٠٢١/١١/١٥ :بل ــد
األأولويــة)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154934 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة ،خدمات مكاتب االئتمان� ،صريفة ،جمع التربعات اخلريية ،ا�ستثمار األأموال،
ال�صرافة ،املقا�صة املالية ،التقييم املايل الت�أمني واألأعمال امل�صرفية والعقارات ،اإلإدارة
املالية ،التحليل املايل ،التحقق من ال�شيكات ،ا�ست�شارات مالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،معاجلة
عمليات الدفع ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،املعلومات
املالية� ،إ�صدار بطاقات االئتمان� ،صريفة �شبكية ،تقييم الغابات الدائمة ،تقييم ال�صوف
ماليا ،تقدير ال�ضرائب ،اخلدمات التمويلية ،حتويل األأموال �إلكرتونيا ،معلومات الت�أمني،
الكفاالت املالية ،توفري معلومات مالية عن طريق مواقع اإلإنرتنت ،ا�ستثمار �أموال،
القرو�ض املق�سطة� ،سم�سرة الت�أمني ،الت�أمني ،ت�أجري العقارات ،التمويل التباديل� ،إ�صدار
ال�شيكات ال�سياحية ،القرو�ض املالية متويل ،القرو�ض ب�ضمان ،ت�أجري املزارع ،األأعمال
امل�صرفية اخلا�صة بالرهانات ،متويل البيع بالتق�سيط� ،إبرام �سندات الت�أمني على احلياة،
تثمني املجوهرات� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إقرا�ض �ضد األأوراق املالية ،خدمات
�صندوق اإلإدخار� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،التبادل املايل للعملة االفرتا�ضية،
خدمات حفظ الودائع ،خدمات بنوك توفري� ،سم�سرة األأوراق املالية ،خدمات دفع رواتب
التقاعد� ،سندات الكفالة� ،أ�سعار البور�صة ،stocks and bonds brokerage ،التحويل
اإلإلكرتوين للعمالت االفرتا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٥/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقــم األأولوي ــة - 084944 :تاري ــخ األأولوي ــة ٢٠٢١/١١/١٥ :بل ــد
األأولويــة)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154935 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأبحاث التكنولوجيو ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية،
حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ت�أجري
برامج حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة لآلآخرين ،ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب،
�صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج
احلا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة اإلإنرتنت لآلآخرين ،تفعيل مواقع اإلإنرتنت،
حتميل برامج حا�سوبية ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي،
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،توفري �أجهزة بحث فـي
اإلإنرتنت ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميتا بالتفورمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان 1601 :ويلو رود ،مينلو بارك ،كاليفورنيا  ،94025الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/٥/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :
حــــق األأولــويــــــــة( :رقــم األأولوي ــة - 084944 :تاري ــخ األأولوي ــة ٢٠٢١/١١/١٥ :بل ــد
األأولويــة)JM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155264 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سال�سل للنظارات ،خيوط للنظارات ،عد�سات تقومي الب�صر ب�صرية ،عد�سات ب�صرية،
نظارات ب�صرية ،مرايا ب�صرية ،منا�شري ب�صرية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،زجاج ب�صريات،
نظارات �أنفية ،عد�سات ال�صقة ،حاويات للعد�سات الال�صقة ،علب للنظارات� ،ألياف ب�صرية
فتائل تو�صيل ال�ضوء ،مكثفات ب�صرية ،قارئات حروف ب�صرية ،و�سائط تخزين بيانات
ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،نظارات �شم�سية ،نظارات واقية لألألعاب الريا�ضية� ،أغطية
عد�سات ،نظارات ذكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي وير للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب  - 713ملك وكاالت اجلابر التجارية  -واحة دبي لل�سيليكون،
دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155267 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلانات البارات ،خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة ،ت�أجري املباين املتنقلة،
حجز �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد
وبيا�ضات املوائد واألأواين الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري اخليم ،ت�أجري �أجهزة
الطبخ ،ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب ،ت�أجري �أجهزة اإلإ�ضاءة غري تلك املخ�ص�صة
للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة ،نحت على األأغذية ،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 ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية� ،إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي
الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك ،خدمات �صالة ال�شي�شة ،خدمات مكاتب ت�أمني
اإلإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات بيوت االعتكاف ،خدمات
املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفري ت�سهيالت �أرا�ضي خميمات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو الكانتينات ،ت�أجري �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح،
خدمات الفنادق ،خدمات دور احل�ضانة النهارية ،خدمات املطاعم ،حجز النزل ،احلجز فـي
الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة� ،إيواء
احليوانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هارت �أتاك إلإدارة املطاعم Heart Attack

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم 6 :و ،7بالعقار رقم ( ،)43م�شروع �شركة م�صر للتعمري
املنطقة األأولى ،م�ساكن �شرياتون ،النزهة  -القاهرة ,م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/٢٤ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156153 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام ،جوارب طويلة� ،أردية �سروالية ،جوارب وكولونات� ،سرتات،
جوارب ق�صرية ،مالب�س ،قبعات ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،سراويل لألأطفال ،ربطات عنق،
بنطلونات ق�صرية مالب�س ،مالب�س خارجية� ،سيور للطماق ،معاطف� ،أثواب من ال�صوف
مالب�س ،مالب�س للمواليد� ،أخفاف ،عباءات ن�سائية� ،أحذية لل�شاطئ ،بيجامات ،ف�ساتني،
�أحذية خ�شبية� ،صنادل� ،سيور لألأحذية ،جاكيتات مالب�س ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية،
�أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة ،مالب�س جلدية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �آندي (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  ،603ملك جوبال دهالومال �شرف ،بردبي� ،ص.ب ،6527
برج خليفة ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746:ر.ب112:
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156169 :
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�أجزائها 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.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  ،3نيو �شاتل� 2000 ،سي �أت�ش� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156170 :
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�أجزائها 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.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  ،3نيو �شاتل� 2000 ،سي �أت�ش� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156172 :
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�أجزائها 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.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فيليب موري�س براندز �أ�س �إيه �آر �أل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كواى جيرنيناود  ،3نيو �شاتل� 2000 ،سي �أت�ش� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156177 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واإلإعالن ،خدمات �إدارة األأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون األأعمال،
خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الطرف االغر للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة حويل ،منطقة ال�ساملية ،قطعة� ،شارع �سامل املبارك ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156288 :
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
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية ارتار  2663ال�شارع اإلإمام �سعود بن عبدالعزيز ,املحمدية,
�ص.ب ,9102 :الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156518 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات للميتافري�س ،برجميات ت�شغيل املحتويات للميتافري�س ،برجميات اللعبة
للميتافري�س ،الواجهات البينية للميتافري�س ،برجميات الواقع االفرتا�ضي ،والرموز
األأمنية (�أجهزة الرتميز) ،الرموز غري القابلة لال�ستبدال القائمة على �سل�سلة الكتل،
برجميات الكمبيوتر لإلإ�صدار ،التداول ،بيع ،و�إدارة ،والتحقق من الرموز املميزة غري
القابلة لال�ستبدال القائمة على �سل�سلة الكتل ،برجميات الكمبيوتر للتخزين التلقائي
لبيانات التداول اخلا�صة بالرموز غري القابلة لال�ستبدال القائمة على �سل�سلة الكتل،
برجميات الكمبيوتر لإلإ�صدار ،التداول ،بيع ،و�إدارة ،والتحقق من امللكية القائمة على
�سل�سلة الكتل وترخي�ص املحتويات الرقمية ،الربجميات للرموز املميزة غري القابلة
لال�ستبدال ،ملفات ال�صور القابلة للتحميل� ،صورة قابلة للتنزيل ،امللفات التي حتتوي
على رموز غري قابلة لال�ستبدال ،ملفات �صور قابلة للتنزيل حتتوي على �صور �شخ�صية
للميتافري�س ،ملفات البيانات امل�سجلة ،ملفات البيانات امل�سجلة التي حتتوي على بيانات
و�صفية حتتوي على معلومات عن األأ�صول الرقمية ،ت�سجيالت الفيديو الرقمية القابلة
للتحميل� ،صور رقمية قابلة للتحميل ،الربجميات ،الر�سومات اجلرافيكية احلا�سوبية
القابلة للتحميل ،تنزيل الر�سوم للهواتف النقالة� ،صورة قابلة للتنزيل ،امللفات التي
حتتوي على �صور رمزية للميتافري�س� ،صورة قابلة للتنزيل ،امللفات التي تعر�ض ب�ضائع
افرتا�ضية مثل املالب�س ،األأحذية ،واحلقائب ،و�أغطية الر�أ�س ،و�أغطية العني ،معدات
الريا�ضة ،األأعمال الفنية ،لوحات ر�سم ،الدمى ،الخ .مللفات ال�صور القابلة للتنزيل
مليتافري�س التي تتميز بال�سيارات االفرتا�ضية لـميتافري�س ،الب�ضائع االفرتا�ضية القابلة
للتحميل ،حتديدا :برامج الكمبيوتر لال�ستخدام عرب اإلإنرتنت وفـي العوامل االفرتا�ضية
عرب اإلإنرتنت ،امللفات متعددة الو�سائط القابلة للتحميل ،الربجميات ،برجميات احلا�سوب
للت�شفري ،برجميات البحث عن املعلومات وا�سرتجاعها عرب �شبكة حوا�سيب ،برجميات
احلا�سوب لت�سليم املحتويات الال�سلكية ،برجميات احلا�سوب إلإدارة املعلومات ال�شخ�صية،
برجميات احلا�سوب ملعاجلة ال�صور الرقمية ،حمافظ �إلكرتونية قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ  -رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
-130-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156520 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري مواقع �إلكرتونية التفاعلية وبرامج تطبيقات الكمبيوتر خلدمات �ألعاب الواقع
االفرتا�ضي ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تتميز بب�ضائع افرتا�ضية،
مثل �ألب�سة القدم ،واملالب�س ،و�أغطية الر�أ�س ،و�أغطية العني ،واحلقائب ،احلقائب الريا�ضية،
وحقائب الظهر ،معدات الريا�ضة ،األأعمال الفنية ،لوحات ر�سم ،الدمى� ،إلخ ،خدمات
متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تعر�ض �سلعا افرتا�ضية ،حتديدا :ال�سيارات
االفرتا�ضية ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تعر�ض ملفات �صور قابلة
للتنزيل لب�ضائع افرتا�ضية مثل األأحذية ،واملالب�س ،و�أغطية الر�أ�س ،و�أغطية العني،
واحلقائب ،معدات الريا�ضة ،األأعمال الفنية ،لوحات ر�سم ،الدمى ،الخ .وللميتافري�س،
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تتميز مبلفات �صور قابلة للتنزيل
ل�سيارات افرتا�ضية من �أجل ميتافري�س ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت
التي تعر�ض �سلعا افرتا�ضية قابلة للتنزيل ،حتديدا :برامج الكمبيوتر ال�ستخدام العوامل
االفرتا�ضية عرب اإلإنرتنت وعرب اإلإنرتنت ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت
التي تتميز بربامج تتعلق بال�صور الرمزية ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت
التي تتميز بربنامج ت�شغيل حمتويات ميتافري�س ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب
اإلإنرتنت التي تتميز بربجميات �ألعاب ميتافري�س ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب
اإلإنرتنت التي تتميز بربجميات لرموز غري قابلة لال�ستبدال ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تتميز مبلفات �صور قابلة للتنزيل ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تتميز مبلفات �صور قابلة للتنزيل تت�ضمن رموزا غري قابلة
لال�ستبدال ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تتميز مبلفات البيانات
امل�سجلة لبيانات التعريف التي حتتوي على معلومات حول األأ�صول الرقمية ،خدمات
متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي تتميز بالربجميات ،ترويج املبيعات من خالل
توفري بربجميات للرموز املميزة غري القابلة لال�ستبدال ،ترويج املبيعات من خالل توفري
ملفات �صور قابلة للتنزيل تعر�ض جتارا افرتا�ضيني مثل املالب�س ،األأحذية ،واحلقائب،
و�أغطية الر�أ�س ،و�أغطية العني ،معدات الريا�ضة ،األأعمال الفنية ،لوحات ر�سم ،الدمى،
�إلخ .وللميتافري�س ،ترويج املبيعات من خالل توفري ملفات �صور قابلة للتنزيل تعر�ض
�سيارات افرتا�ضية من �أجل ميتافري�س ،توفري �سوق عرب اإلإنرتنت مل�شرتي وبائعي ال�سلع
واخلدمات لل�شركة من �أجل امليتافري�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ  -رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156521 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الو�ساطة املالية االفرتا�ضية ،املعامالت املالية عرب اإلإنرتنت ،الو�ساطة لعر�ض رمز غري
قابل لال�ستبدال (ان اف تي) ،خدمات التجارة اإلإلكرتونية املالية ،تزويد معلومات متعلقة
باإلإ�ستثمار و التمويل عن طريق الو�سائل اإلإلكرتونية ،اخلدمات املالية املقدمة بالو�سائل
اإلإلكرتونية ،خدمات مدفوعات املحفظة اإلإلكرتونية ،توفري املعلومات فـي جمال التمويل
عرب املحفظة اإلإلكرتونية ،معاجلة �إلكرتونية للدفعات ،خدمات مالية من �شخ�ص آلآخر
عرب �شبكة االت�صاالت اإلإلكرتونية ،معاجلة مدفوعات �شراء ال�سلع واخلدمات عرب �شبكة
ات�صاالت �إلكرتونية ،معاجلة معامالت الدفع لألأموال اإلإلكرتونية ،تقييم القيمة
التكنولوجية للملكية الفكرية ،التقييم املايل ألأ�صول امللكية الفكرية ،الو�ساطة فـي حقوق
امللكية الفكرية ،خدمات دفع املحفظة اإلإلكرتونية للميتافري�س ،الو�ساطة فـي حقوق
امللكية الفكرية التي تتميز بالرمز غري القابل لال�ستبدال (ان اف تي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ  -رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,12 ,12 ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156522 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري الو�صول �إلى من�صة ميتافري�س ،تقدمي خدمات دفق لعر�ض حمتوى األأفالم
واملو�سيقى والفيديو واألألعاب والو�سائط املتعددة من �أجل ميتافري�س ،نقل امللفات الرقمية
للميتافري�س ،توفري الو�صول �إلى جمتمع افرتا�ضي عرب اإلإنرتنت عرب اإلإنرتنت ،الهاتف
املحمول ،توفري الو�صول �إلى املن�صات على اإلإنرتنت ،وكذلك على اإلإنرتنت عرب الهاتف
املحمول ،توفري الو�صول �إلى من�صات املعلومات واالت�صاالت واملعامالت اإلإلكرتونية على
اإلإنرتنت ،توفري الو�صول �إلى جمتمع افرتا�ضي عرب اإلإنرتنت عرب اإلإنرتنت ,الهاتف
املحمول من �أجل ميتافري�س ،توفري الو�صول �إلى املن�صات على اإلإنرتنت ،وكذلك على
اإلإنرتنت عرب الهاتف املحمول من �أجل ميتافري�س ،توفري الو�صول �إلى املعلومات
اإلإلكرتونية ومن�صات االت�صال واملعامالت على اإلإنرتنت من �أجل ميتافري�س.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ  -رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156523 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفري ملفات �صور غري قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت ،توفري ملفات �صور غري قابلة
للتنزيل عرب اإلإنرتنت تتميز برموز غري قابلة لال�ستبدال ،توفري ملفات �صور غري قابلة
للتنزيل عرب اإلإنرتنت حتتوي على �صور �شخ�صية من �أجل ميتافري�س ،توفري ت�سجيالت
فيديو رقمية غري قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت ،توفري �صور رقمية غري قابلة للتنزيل
عرب اإلإنرتنت ،توفري ر�سومات كمبيوتر غري قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت ،توفري ملفات
�صور غري قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت تت�ضمن �صورا رمزية لـ ميتافري�س ،توفري ملفات
�صور غري قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت تعر�ض �سلعا افرتا�ضية مثل املالب�س واألأحذية
واحلقائب و�أغطية الر�أ�س والنظارات واملعدات الريا�ضية واألأعمال الفنية واللوحات
واألألعاب وما �إلى ذلك من �أجل ميتافري�س ،توفري ملفات �صور غري قابلة للتنزيل عرب
اإلإنرتنت تعر�ض �سيارات افرتا�ضية من �أجل ميتافري�س ،توفري �سلع افرتا�ضية غري
قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت ،وهي برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها عرب اإلإنرتنت وعوامل
اإلإنرتنت االفرتا�ضية ،توفري ملفات الو�سائط املتعددة غري القابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت،
توفري برامج �ألعاب عرب اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل من �أجل ميتافري�س ،توفري ملف
مو�سيقى غري قابل للتنزيل عرب اإلإنرتنت ،توفري ملف مو�سيقى غري قابل للتنزيل عرب
اإلإنرتنت ي�ضم رموزا غري قابلة لال�ستبدال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,12 :هيولونغ  -رو� ,سيو�شو-غو� ,سي�ؤول ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156531 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية التي ت�ستخدم فـي عالج ارتفاع الكولي�سرتول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابجون مانوفاكتريينغ ايرالند انليمتد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ليتل ايالند ,كو .كورك تى 45اف ,627ايرالند
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156646 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلانات ،خدمات �صاالت تقدمي م�شروبات الكوكتيل ،خدمات املطاعم ،الوالئم
وخدمات �إقامة الوالئم ،خدمات احلانات ال�صغرية ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات،
خدمات املقاهي ،خدمات املقا�صف ،خدمات �أماكن تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات حانات
تقدمي النبيذ ،خدمات الطعام اجلاهز الذي يتم تناوله خارج املطعم ،خدمات التزويد
بالطعام ،خدمات توفري الطعام وال�شراب والوجبات ،خدمات حت�ضري الطعام ،خدمات
توفري �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ،اخلدمات الفندقية للعمالء املميزين،
خدمات حجز �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات توفري اإلإقامة �أثناء ال�سفر وتقدمي الطعام
لل�ضيوف ،خدمات �إعداد الطعام ،ال�شراب ،الوجبات واملرطبات ،خدمات �إيجاد �أماكن
اإلإقامة امل�ؤقتة وخدمات وكاالت اإلإقامة امل�ؤقتة ملن يق�ضون العطالت ،ال�سياح وامل�سافرين،
خدمات حجز �أماكن ال�سكن امل�ؤقت ،خدمات وكاالت ال�سفر للحجز والقيام باحلجوزات
املتعلقة ب�أماكن اإلإقامة والفنادق ،خدمات تن�سيق الطعام ،ال�شراب ،خدمات الوجبات
وتقدمي الطعام وال�شراب فـي حفالت الزفاف ،خدمات جتهيز �أماكن حفالت الزفاف،
خدمات العناية باألأطفال وتدبري �ش�ؤون األأطفال ،خدمات توفري اإلإقامة امل�ؤقتة ،حتديدا:
الفنادق ال�صغرية ،خدمات ال�ضيافة وحتديدا :خدمات توفري اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات
الطعام وال�شراب ،تقدمي الت�سهيالت للم�ؤمترات واملعار�ض وامللتقيات ،خدمات ت�أجري
وحجز غرف عقد امل�ؤمترات وغرف االجتماعات ،خدمات ت�أجري الكرا�سي ،الطاوالت،
بيا�ضات املائدة ،واألأواين الزجاجية ،خدمات حجز اإلإقامة فـي الفنادق والوجبات ،خدمات
املنتجعات ،خدمات احلجز وتوفري اإلإقامة فـي الفنادق و�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة واملطاعم،
خدمات احلجز للفنادق ،خدمات تقدمي املعلومات واال�ست�شارات والن�صائح املتعلقة مبا
�سبق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مونتج هوتيلز ،ريزورت�س ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان3 :ادا باركواي ،ارفني ،كاليفورنيا  ,92618الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/١٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156793 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واإلإعالن ،خدمات �إدارة األأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون األأعمال،
خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة الفردان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9948 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/8/٢١ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156794 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب� ،إقامة م�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة الفردان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9948 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/8/٢١ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157322 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قواطع دوائر الهواء (جميع التيارات) ،قواطع الدائرة الفراغية (جميع التيارات) ،قواطع
الدوائر امل�صبوبة ،قواطع الدوائر امل�صغرة (مبا فـي ذلك ار �سي �سي بي) ،قاطع دارة التيار
املتبقي مع حماية التيار الزائد بنوعيه دي �آي ان ،مو�صول ان �إي ام ايه�1 ،إي �سي ،جتميعات
امل�صنع للمفاتيح الكهربائية الثابتة ،قابلة لل�سحب� ،أعمدة التغذية الكهربائية ،مفاتيح
التحويل التلقائي ،حمطات احلزم ،الوحدات الرئي�سية احللقية ،لوحات التحكم والتتابع،
قواطع الهواء ،مرحالت احلمل الزائد احلرارية واإلإلكرتونية ،مالم�سات التحكم،
مرحالت التو�صيل ،املوقتات اإلإلكرتونية ،مفاتيح الوقت ،املالم�سات املعيارية ،مرحالت
الدفع ،مفاتيح الدرج ،موانع الت�صاعد� ،أنظمة �سكادا مع م�ست�شعرات ار تي يو و بيه ال
�سي عن بعد� ،أنابيب تو�صيل وحجرات الكابالت ،عدادات لوحة تناظرية ،رقمية ،وحدات
مراقبة الطاقة لقيا�س ا�ستهالك الطاقة لدعم األأن�شطة املوفرة للطاقة ،حملالت الطاقة،
حموالت الطاقة ،ح�سا�سات مراقبة الطاقة ،وحدات التزود بالطاقة ،م�صادر الطاقة غري
املنقطعة ،لوحات التحكم باإلإ�ضاءة� ،أزرار ال�ضغط ،األأ�ضواء امل�ؤ�شرة ،مفاتيح التحديد،
�أ�ضواء م�ؤ�شر العمليات ،مكثفات الطاقة ،مالم�سات املكثف� ،أجهزة التحكم باملكثف ،تفريغ
املفاعالت ،مر�شحات توافقية ن�شطة ،مر�شحات �إي ام �آي ،حموالت التحكم ،حموالت
التيار ،حموالت توزيع القدرة ،اجلافة والعاملة بالنفط ،وحدات طرفية ألأجهزة الطاقة
والتحكم ،كابالت ألأجهزة الطاقة والتحكم ،قنوات الكابالت ،مقاب�س الكابالت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وي�ستينغهاو�س اليكرتيك & مانوفاكت�شورينغ
كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 400 :تاويـ ــن �سنتــر بوليفـ ــارد� ,سوي ــت 210
كانون�سبورغو بي ايه  ,15317الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157324 :
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
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :وي�ست  52ان دي �سرتيت ,نيويورك ,ان واى  ,10019الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157325 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املتعلقة بالتعليم والعرو�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي بي ا�س برودكا�ستنيج انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 51 :وي�ست  52ان دي �سرتيت ,نيويورك ,ان واى  ,10019الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157326 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات احلانات ،خدمات �صاالت تقدمي م�شروبات الكوكتيل ،خدمات املطاعم ،الوالئم
وخدمات �إقامة الوالئم ،خدمات احلانات ال�صغرية ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات،
خدمات املقاهي ،خدمات املقا�صف ،خدمات �أماكن تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات حانات
تقدمي النبيذ ،خدمات الطعام اجلاهز الذي يتم تناوله خارج املطعم ،خدمات التزويد
بالطعام ،خدمات توفري الطعام ،ال�شراب والوجبات ،خدمات حت�ضري طعام ،خدمات توفري
�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ،اخلدمات الفندقية للعمالء املميزين ،خدمات
حجز �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات توفري اإلإقامة �أثناء ال�سفر وتقدمي الطعام لل�ضيوف،
�إعداد الطعام ،ال�شراب ،الوجبات واملرطبات ،خدمات �إيجاد �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة وخدمات
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وكاالت اإلإقامة امل�ؤقتة ملن يق�ضون العطالت ،ال�سياح وامل�سافرين ،خدمات حجز �أماكن
ال�سكن امل�ؤقت ،خدمات وكاالت ال�سفر للحجز والقيام باحلجوزات املتعلقة ب�أماكن اإلإقامة
والفنادق ،خدمات تن�سيق الطعام ،ال�شراب ،خدمات الوجبات وتقدمي الطعام وال�شراب فـي
حفالت الزفاف ،خدمات جتهيز �أماكن حفالت الزفاف ،خدمات العناية باألأطفال وتدبري
�ش�ؤون األأطفال ،خدمات توفري اإلإقامة امل�ؤقتة ،حتديدا ،الفنادق ال�صغرية ،خدمات
ال�ضيافة ،حتديدا :خدمات توفري اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الطعام وال�شراب ،تقدمي
الت�سهيالت للم�ؤمترات ،املعار�ض وامللتقيات ،خدمات ت�أجري وحجز غرف عقد امل�ؤمترات
وغرف االجتماعات ،خدمات ت�أجري الكرا�سي ،الطاوالت ،بيا�ضات املائدة ،واألأواين
الزجاجية ،خدمات حجز اإلإقامة فـي الفنادق والوجبات ،خدمات املنتجعات ،خدمات
احلجز وتوفري اإلإقامة فـي الفنادق و�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة و املطاعم ،خدمات احلجز
للفنادق ،املعلومات ،خدمات تقدمي اال�ست�شارات والن�صائح املتعلقة مبا �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بندري انتليكتول بروبرتي هولدينغ كومباين ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان3 :ادا باركواي ،ايفرين� ،سي ايه  ,92618الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

-139-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157434 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،األأرز ،التابيوكا ،ال�ساجو ،النب اإلإ�صطناعي ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الفطائر واحللويات ،املثلجات ،ع�سل النحل
والع�سل األأ�سود ،اخلمرية ،م�سحوق اخلبز ،امللح ،اخلردل ،اخلل ،ال�صل�صات (توابل)،
التوابل ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ايديتا لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة � 6أكتوبر ،املنطقة ال�صناعية  ،3اجليزة  ،11311م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٧ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157459 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب اإلإقامة (ال�شقق)� ،إدارة املباين متعددة ال�شقق
ال�سكنية ،ت�أجري ال�شقق ال�سكنية ،الو�ساطة ،خدمات ا�ستثمار
ر�ؤو�س األأموال ،خدمات التحليل املايل ،التقييمات املالية ا�ستجابة لطلبات العطاءات،
التقييمات املالية ا�ستجابة لطلبات تقدمي العرو�ض ،خدمات تقدمي اال�ست�شارات املالية،
خدمات التقييم املايل ت�أمني ،العمليات امل�صرفية ،العقارات ،اإلإدارة املالية ،البحث املايل،
التقييم املايل ألأ�صول امللكية الفكرية ،خدمات توفري املعلومات املالية ،خدمات توفري
املعلومات املالية عرب املواقع اإلإلكرتونية ،خدمات التمويل ،ا�ستثمار األأموال ،القرو�ض
مقابل �ضمان ،خدمات القرو�ض (التمويل) ،ت�أجري املكاتب ،عقارات ،ت�أجري املكاتب للعمل
امل�شرتك ،خدمات ال�ش�ؤون العقارية ،خدمات وكاالت العقارات ،خدمات ثمني العقارات،
خدمات و�ساطة العقارات ،خدمات �إدارة العقارات ،ت�أجري العقارات ،حت�صيل اإلإيجارات،
و�ساطة األأوراق املالية ،خدمات الو�ساطة فـي تعامالت األأوراق املالية ،خدمات ت�سعري
البور�صة ،خدمات و�ساطة األأ�سهم وال�سندات املالية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جرت كابيتال القاب�ضة (ذ.م.م) و�شركة جرت العقارية (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة العا�صمة ،منطقة القبله ،قطعة � ،10شارع عبداللـه املبارك،
ق�سيمة  ،1الدور  ،11وحدة رقم  ،1الكويت ،و حمافظة العا�صمة،
منطقة املرقاب ،قطعة � ،1شارع عبداللـه املبارك ،ق�سيمة �6أ ،الدور
 ،18وحدة رقم  ،6الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٧ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157826 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات برية وحمركات املركبات الربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إف �سي �إيه يو �إ�س �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :كراي�سلر درايف� ،سيتي �أوف اوبورن هيلز ،ميت�شيغان ,48326
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157832 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأجهزة واألأدوات العلمية ،املالحية ،وامل�ساحية ،وللت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي،
الب�صرية ،الوزن ،القيا�س� ،إر�سال اإلإ�شارات ،املراقبة (اإلإ�شراف) واإلإنقاذ والتعليم� ،أجهزة
ومعدات تو�صيل ،ت�شغيل ،حتويل ،جتميع ،تنظيم �أو التحكم بالكهرباء� ،أجهزة ت�سجيل
�أو �إر�سال �أو ن�سخ األأ�صوات �أو ال�صور ،حامالت البيانات املغناطي�سية و�أقرا�ص الت�سجيل،
األأقرا�ص امل�ضغوطة� ،أقرا�ص الفيديو 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� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157835 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية واإلإعالن ،خدمات �إدارة األأعمال ،خدمات تويل وت�سيري �ش�ؤون األأعمال،
خدمات الوظائف املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157836 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم ،خدمات التدريب ،الت�سلية والرتفيه ،الن�شاطات الريا�ضية والثقافية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157837 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�صميم املتعلق بها ،خدمات التحليل والبحث
ال�صناعي ،ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157841 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،متوين الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفري الطعام وقاعة الطعام واملقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطابخ ال�سحابة االفرتا�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شاطئ القرم ,بو�شر ,حمافظة م�سقط �ص.ب 5325 :ر.ب,900 :
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157842 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع بالتجزئة وخدمات البيع باجلملة لل�سيارات واإلإطارات وقطع غيار ولوازم
ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريدجي�ستون كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-1 :كيوبا�شي -3ت�شوم ،ت�شو-كو 8340-104،طوكيو ,1-1 ,،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/19 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158096 :
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 ,لتح�ضري و�صنع املياه الغازية ،م�ستح�ضرات ل�صنع
امل�شروبات الغازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي ال�شيهاين ل�صناعة امل�شروبات الغازية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ١٨٤٢ :ر.ب� ,١١٢ :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158102 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لألأغرا�ض الطبية ،مواد
غذائية مكيفة لال�ستخدام الطبي� ،أغذية لألأطفال ،الل�صقات ومواد ال�ضمادات ،مادة لوقف
األأ�سنان� ،شمع األأ�سنان ،املطهرات ،اال�ستعدادات لتدمري احل�شرات ،مبيدات الفطريات.
مبيدات األأع�شاب ،حفا�ضات من الورق حفا�ضات �أطفال من الن�سيج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158104 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س األأطفال� ،أحذية األأطفال ،قبعات األأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158144 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صابون� ،صابون �سائل ،جل لالغت�سال واال�ستحمام ،رغوات لالغت�سال واال�ستحمام،
املواد العطرية ،الروائح العطرية ،م�ستح�ضرات التجميل ،الزيوت العطرية ،م�ستح�ضرات
للعناية بال�شعر ،كرميات ال�شعر ،جل ال�شعر ،م�ستح�ضرات تلميع ال�شعر� ،شامبو ال�شعر،
لو�شن ال�شعر ،م�ستح�ضرات ترطيب ال�شعر� ،أ�صباغ لل�شعر ،مقويات ال�شعر ،م�صففات
لل�شعر ،مرطبات لل�شعر ،الكرميات امل�ضادة للق�شرة ،الغ�سوالت امل�ضادة للق�شرة ،مقويات
ال�شعر امل�ضادة للق�شرة ،منظفات اال�سنان ،غ�سول الفم� ،أعواد قطنية ونكا�شات قطنية
لال�ستخدام فـي م�ستح�ضرات التجميل ،مناديل م�شربة بالعطور �أو لو�شن التجميل ،ماء
الزينة املعطر ،وماء الكولونيا العطري ،األأمالح غري الطبية لال�ستعمال فـي اال�ستحمام
واالغت�سال ،الزيوت غري الطبية لال�ستعمال فـي االغت�سال ،وامل�ضافات غري الطبية
األأخرى لال�ستعمال فـي اال�ستحمام واالغت�سال ،الكرميات ،اللو�شن ،امل�ستحلبات ،الزيوت،
امل�ساحيق واملراهم للعناية والتنظيف للب�شرة ،اجل�سم ،واألأيدي واألأقدام ،مزيالت الروائح
الكريهة وم�ضادات التعرق لال�ستعمال ال�شخ�صي ،م�سحوق التالك ،م�ستح�ضرات ما بعد
وما قبل احلالقة ،كرمي للحالقة ،مو�س احلالقة ،جل احلالقة ،زيت احلالقة ورغوة
احلالقة ،م�ستح�ضرات الت�سمري الذاتي للتجميل ،امل�ستح�ضرات التجميلية للحماية من
�أ�شعة ال�شم�س ،م�ستح�ضرات التجميل امل�ستخدمة �ضد حروق ال�شم�س.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158164 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستثمار ر�أ�س املال ،اإلإدارة املالية والتحليل املايل واال�ست�شارات املالية واملعلومات املالية،
ا�ستثمار األأموال الو�ساطة فـي األأوراق املالية وال�سم�سرة فـي األأ�سهم وال�سندات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اإلإمارات الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب� ,2310 :أبو ظبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158165 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل الورق ،منا�شف ورقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانيا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٢٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158343 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات للنقل الربي ،ال�سيارات وقطعها الهيكلية ،ال�سيارات الكهربائية ،ال�شاحنات،
ال�شاحنات املقفلة ،مركبات اال�ستخدام الريا�ضي ،ال�سيارات الريا�ضية� ،سيارات ال�سباق،
جرارات مبا فيها جرارات لل�سحب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ني�سان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا (ني�سان موتور كو ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :نو ,2تاكارات�شو ,كاناجاوا  -كو ،يوكوهاما�-شي ،كاناجاوا-كن ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/١٠/٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158346 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج اخلطوط القطبية وجتاعيد الوجه وعدم التنا�سق وعيوب
وحاالت جلد اإلإن�سان ،الغر�سات اجللدية البيولوجية ،وهي حماليل التكميل اللزجة مللء
التجاعيد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الريغان هولدينغز فران�س ا�س آ� ا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�س دي ال ديفين�س ،غيمي �إيتاغ ،كوربيفوي ,92400 ,فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2022/١٠/٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158498 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنزميات ت�ساعد على اله�ضم ال�ستخدامها فـي �صناعة األأعالف� .إنزميات ت�ستخدم فـي
ت�صنيع �أغذية احليوانات األأليفة� ،إنزميات لألأغرا�ض ال�صناعية ،م�ستح�ضرات كيميائية
ال�ستخدامها فـي ت�صنيع امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي
ال�صناعة والعلوم ،امل�ستح�ضرات البكتريية بخالف اال�ستخدامات الطبية �أو البيطرية،
م�ستح�ضرات �إنزميية لألأغرا�ض الزراعية ،املحليات اال�صطناعية ،م�ستح�ضرات
كيميائية ،مغذيات اخلمرية لألأغرا�ض ال�صناعية ،الكتلة احليوية إلإنتاج الوقود احليوي،
م�ستح�ضرات بكتريية ل�صناعة األأغذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سى جاى �شيلجيداجن كوربورا�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سى جاى� ,شيلجيداجن �سينرت  ،330دوجنهو-رو ,جنج-جو� ,سيول,
 ,330جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/١٠/10 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158521 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
علف مكونات العلف لال�ستهالك احليواين ،طحالب غري معاجلة لال�ستهالك اآلآدمي �أو
احليواين ،خمرية لال�ستهالك احليواين ،منكهات لتغذية احليوانات� ،صيغة علف احليوان،
مواد غذائية حليوانات املزرعة ،مواد غذائية للدواجن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سى جاى �شيلجيداجن كوربورا�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سى جاى� ,شيلجيداجن �سينرت  ،330دوجنهو-رو ,جنج-جو� ,سيول,
 ,330جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2022/١٠/10 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157415 :
فـي الفئة  43من اجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روافد املوالح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم94824 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املازر مالب�س األأحزمة مالب�س ،حماالت ال�صدر ،القبعات مالب�س املالب�س املعاطف� ،أ�صفاد
القم�صان الف�ساتني ،األأحذية ،القفازات مالب�س القبعات ال�سرتات واجلاكيتات مالب�س
بنطلون �ضيق للن�ساء ،ربطات العنق ،املنامة وقم�صان النوم والبيجامات ،ال�سراويل ال�سرت،
العباءات ،ال�صنادل األأو�شحة ،القم�صان األأحذية البل ،املايوه �أو مالب�س اال�ستحمام،
ال�سراويل الثياب الداخلية ،املالب�س الداخلية ،مالب�س العمل املوحدة ،ال�سرتات الواقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايتو�شي كوربوي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� ،1-3 :أوميدا -3كوم ،كيتا  -كو� ،أو�ساكا ،8448 - 530 ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2015/4/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،113 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127826 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،مواد
معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة،
م�صنوعات حدادة ،خرداوات معدنية �صغرية موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ
الوثائق واألأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفـي�سة لي�ست م�شمولة مع
�أ�صناف �أخرى ،خامات معادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوربت فا�سترن كامبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايلندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :تا�ساو ،كرثامبان ،ثوموت � -ساكون ،تايلند
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/15 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150533 :
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 اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي �إن �سي هولدينغز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي،
ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150534 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي �إن �سي هولدينغز �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي،
ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150543 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة
�أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرياتيف ري�ستورانت�س هولدينغز �إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو ،فـيكتوريا ،ماهي،
ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150547 :
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 اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرياتيف ري�ستورانت�س هولدينغز �إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � ،9أن�سويا اي�ستيت ،ريفولو�شن افـينيو،
فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151428 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،املقاهي التي تقدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ها�شم امل�ضيئة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152436 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�ض التدريب ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،األأكادمييات
للرتبية والتعليم ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،دورات درا�سية
باملرا�سلة ،الرتبية البدنية ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص
الدعاية واإلإعالن ،خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات مكتبات اإلإعارة ،ن�شر الكتب ،توفـري
ت�سهيالت ريا�ضية ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،معلومات عن الرتبية
والتعليم ،االمتحانات التعليمية ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،تنظيم املباريات
الريا�ضية ،التدريب العملي عر�ض ،ت�أجري معدات الريا�ضة عد املركبات ،تنظيم و�إدارة
احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات ،التعليم فـي املدار�س الداخلية ،تنظيم و�إدارة
ور�شات العمل تدريب ،التعليم الديني ،ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية على اإلإنرتنت،
الن�شر املكتبي اإلإلكرتوين ،توفـري املطبوعات اإلإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل،
التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،الرتجمة ،كتابة الن�صو�ص ،خدمات اخلط،
�إر�شاد التدريب ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،خدمات مرتجم اللغة ،خدمات التعليم التي
توفرها املدار�س ،اإلإر�شاد ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة ،معرفة كيفـية النقل
تدريب ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،مدار�س احل�ضانة� ،إجراء
ف�صول اللياقة البدنية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رويال جرامر �سكول ،هاي �سرتيت ،جيلدفورد� ،ساري ،جي يو 3 1
بي بي ,.بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152437 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأكادمييات للرتبية والتعليم ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،دورات
درا�سية باملرا�سلة ،الرتبية البدنية ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،ن�شر الن�صو�ص خالف
ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ،خدمات الرتبية والتعليم ،تعليمات الريا�ضة البدنية ،خدمات
مكتبات اإلإعارة ،ن�شر الكتب ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة
امل�ؤمترات ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،االمتحانات التعليمية ،تنظيم املعار�ض لغايات
ثقافـية �أو تعليمية ،مدار�س احل�ضانة ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،التدريب العملي عر�ض،
ت�أجري معدات الريا�ضة عد املركبات ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة الندوات،
التعليم فـي املدار�س الداخلية ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،التعليم الديني ،ن�شر
الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية على اإلإنرتنت ،الن�شر املكتبي اإلإلكرتوين ،توفـري املطبوعات
اإلإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية،
الرتجمة ،كتابة الن�صو�ص ،خدمات اخلط� ،إر�شاد التدريب ،ت�أجري املالعب الريا�ضية،
خدمات مرتجم اللغة� ،إجراء ف�صول اللياقة البدنية ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س،
اإلإر�شاد ،تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة ،معرفة كيفـية النقل تدريب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :رويال جرامر �سكول ،هاي �سرتيت ،جيلدفورد� ،ساري ،جي يو  3 1بي بي,.
بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152933 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دوريات ،كرا�سات ،دفاتر مالحظات ،كتالوجات ،كتب ،مواد كتابة ،مطبوعات ،من�شورات
مطبوعة ،كتب موجزة �أدلة ،ورق كتابة ،كتيبات ،قرطا�سية ،بيانات �إعالنية ،جمالت
دوريات ،تقاومي ،ق�ص�ص م�صورة� ،صحف ،ن�شرات �أخبارية دورية ،ن�شرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية لألأبحاث والن�شر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق مكة املكرمة ،حي امل�ؤمترات ،الريا�ض ,11411
�ص.ب ،478 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/24 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154193 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة لألأكل ،زبدة ،مرق ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،متور ،حلم خنزير مملح،
بي�ض ،بقول حمفوظة� ،سمك معلب ،حليب مركز ،عجينة باذجنان ،حليب جوز الهند،
فواكه حمفوظة ،مربيات ،حليب ،هالم جلي الفواكه ،حلوم ،جلي هالم للطعام ،هالم حلوم،
رقائق فواكه ،فواكه معلبة ،حم�ص معجونة احلم�ص� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه،
بندق معالج ،زبدة الفول ال�سوداين� ،شوربات ،خ�ضراوات حمفوظة ،زيوت للطعام ،منتجات
احلليب ،زيتون حمفوظ ،خملالت� ،سمك تونا ،حلوم دواجن غري حية ،ق�شدة خمفوقة،
مركز طماطم ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات ،فطائر �أ�سا�سها بطاطا ،بازالء حمفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جلوبال ا�سو�سييت للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة� ،شارع �أبوبكر ال�صديق،
برج البحر الدور الرابع ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/7 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154265 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارة �صحية ،امل�ساج التدليك ،خدمات �صالونات التجميل ،م�ست�شفـيات ،خدمات العيادات
الطبية ،امل�ساعدة الطبية ،ن�صائح طبية لألأفراد ذوي اإلإعاقة ،الفح�ص الطبي (خا�صة
للك�شف عن ومعاجلة األأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها ،خدمات املنتجعات
ال�صحية ،الرعاية ال�صحية ،التمري�ض الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه .فـي� .أنوب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 15 ،1583 :ال�شارع الرئي�سي� ،أنا ناجار،
ت�شيناي  ،600040تاميل نادو ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154447 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان �أ�صفر ،عظم حوت غري م�شغول �أو �شبه م�شغول� ،أثاث ،حاويات غري معدنية
للتخزين والنقل ،قرون غري م�شغولة �أو �شبه م�شغولة ،مر�شوم ،عرق الل�ؤل�ؤ غري م�شغول
�أو �شبه م�شغول� ،إطارات �صور ،مرايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع �أملا للمطابخ ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شقة  ،5مبنى  ،191طريق  ،104جممع
 ،601املنطقة ال�صناعية  -مملكة البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/19 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154682 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت عطرية ،غ�سوالت
لو�شن ,ألأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق مكياج ،مزيالت
الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء،
بال�سم لغري األأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر،
م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مزيالت
طالء األأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 307 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154683 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر،
مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مزيالت طالء األأظافر ،م�ستح�ضرات
جتميل ،مزيالت �شعر ،زيوت عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,ألأغرا�ض التجميل� ،شامبو ،عطور،
�صناعة عطور ،م�ساحيق مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،رذاذ
�سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،بال�سم لغري األأغرا�ض الطبية� ،صابون،
ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،كرميات
جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 307 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154684 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملمع �أظافر ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،كرميات
جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر ،زيوت عطرية ،غ�سوالت لو�شن ,ألأغرا�ض
التجميل� ،شامبو ،عطور� ،صناعة عطور ،م�ساحيق مكياج ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر
�أو للحيوانات ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،بال�سم لغري األأغرا�ض
الطبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر� ،صابون ،م�ستح�ضرات
لتنعيم ال�شعر ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مزيالت طالء األأظافر،
م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمواج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 307 :ر.ب� ،111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/4/28 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
-159-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154725 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات كهربائية� ،شاحنات� ،سيارات ذات حمرك� ،شا�سيهات �سيارات ،خممدات ال�صدمات
لل�سيارات ،حمركات تدوير للمركبات الربية ،حمركات كهربائية للمركبات الربية،
قاب�ضات كلت�شات ,للمركبات الربية ،عربات تخييم� ،أج�سام �سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شوجنكوينج �شاجنان �أوتوموبيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 260 :جيانكني �أي�ست روود ،جياجنبي دي�سرتيك� ،شوجنكينج ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/8 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154872 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،لوحات مفاتيح ألأجهزة
احلا�سوب ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات
حا�سوب م�سجلة ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب ،تطبيقات
برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،عتاد احلا�سوب ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو
القابلة للتحميل ،برامج �شا�شة التوقف للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل ،برجميات
ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية ،م�ستقبالت �سمعية
وب�صرية ،حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة ،نظارات ثالثية األأبعاد� ،أ�سورة مو�صولة
�أجهزة قيا�س ،واجهات �سمعية ،بذالت غو�ص ،قفازات للغوا�صني� ،أجهزة معاجلة البيانات،
�سلع ب�صرية� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء ،قارنات معدات معاجلة البيانات� ،أقنعة
للغوا�صني� ،أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،حمطات
بطاقة ائتمان (�أجهزة تتفاعل مع بطاقات الدفع إلإجراء حتويالت مالية �إلكرتونية،
قفازات للوقاية من احلوادث ،نظارات واقية لألألعاب الريا�ضية ،مغناطي�سات ،مفكرات
�إلكرتونية ،م�شغالت األأقرا�ص ألأجهزة احلا�سوب� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،لوحات
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�إعالنات �إلكرتونية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،هواتف حممولة� ،أجهزة ت�شغيل
�أقرا�ص فـيديو رقمية� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ،حتميل نغمات للهواتف النقالة،
حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور� ،أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي ،GPS
�أ�شرطة اخلليوي ،قارئات كتب �إلكرتونية ،بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة� ،أغلفة
للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية� ،أجهزة �إطفاء النريان� ،أغلفة ألأجهزة امل�ساعدة
ال�شخ�صية الرقمية� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية ،حمطات �شحن املركبات الكهربائية،
�سبورة تفاعلية �إلكرتونية� ،سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة حتكم عن بعد،
�شا�شات �إلكرتونية رقمية� ،أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،ر�سومات قابلة للتحميل
للهواتف النقالة ،قفازات البيانات (جهاز يرتدى مثل القفازات ،ي�سمح بالتالعب اليدوي
لل�صور فـي الواقع االفرتا�ضي) ،الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة،
حمافظ �إلكرتونية قابلة للتحميل ،مكربات �صوت ،مقايي�س� ،أجهزة قيا�س� ،أدوات قيا�س
كهربائية� ،أجهزة عالية الرتدد� ،صور جم�سمة� ،أجهزة ومعدات �إنقاذ� ،أجهزة ات�صال داخلي،
�أدوات ر�سم هند�سي� ،أدوات قيا�س ،بطاقات هوية ممغنطة� ،أجهزة بينية ألأجهزة احلا�سوب،
و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،معاجلات بيانات �صغرية� ،سماعات الر�أ�س� ،أطقم غري
يدوية للهواتف ،حوا�سيب حممولة ،حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س� ،إن�سان
�آيل ذو موا�صفات ب�شرية وذكاء ا�صطناعي ،قوامي�س �إلكرتونية حممولة باليد ،القبعات
واخلوذ الواقية� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي ،حموالت كهربائية،
خوذ واقية ،دارات مطبوعة� ،أجهزة مراقبة ،ألأغرا�ض غري طبية ،مفاتيح كهربائية ،قواب�س
وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية� ،سماعات هواتف� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات
�إلكرتونية ،معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد� ،إ�شارات �آلية� ،شبكات للوقاية من احلوادث،
�أجهزة راديو� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة� ،إ�شارات �ضوئية ،الفتات نيونية� ،أقنعة واقية� ،أجهزة
قيا�س دقيقة� ،أجهزة و�أدوات مالحية� ،أجهزة �إ�شارة بحرية� ،أدوات مالحية� ،أجهزة و�أدوات
ب�صرية� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،أجهزة و�أدوات للعلوم الفـيزيائية ،جمموعات مهاتفة ال�سلكية،
تلغرافات ال�سلكية� ،أجهزة عر�ض� ،أجهزة هاتف� ،إ�شارات م�ضيئة �أو �آلية� ،أجهزة تعليمية،
�أجهزة نقل ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت ،معدات حتديد م�صدر
ال�صوت� ،أجهزة حتكم عن بعد ،ميكروفونات هواتف� ،أجهزة ت�سجيل الزمن ،مر�سالت
لالت�صال عن بعد� ،أ�شرطة فـيديو� ،أجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة ،م�سجالت فـيديو،
بطاريات �شم�سية ،منا�صب ثالثية القوائم للكامريات� ،أجهزة املودم� ،شا�شات عر�ض �أجزاء
حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب ،قارئات حروف
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ب�صرية ،و�سائط تخزين بيانات ب�صرية ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب ،وحدات
معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،ما�سحات معدات معاجلة
بيانات ،كوا�شف دخان ،ترانز�ستورات �إلكرتونية ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري ،نظارات
�شم�سية ،لفافات تخزين �ألعاب الفـيديو� ،شا�شات فـيديو ،هواتف فـيديو ،لبادات الف�أرة،
م�سجالت �صغرية احلجم� ،أجهزة نداء ال�سلكي ،هواتف ال�سلكية ،لوحات الدوائر املطبوعة،
�سواقة فال�ش  ،USBم�شغالت و�سائط حممولة� ،أكمام للحوا�سب املحمولة ،هواتف ذكية،
حوا�سيب لوحية� ،ألواح �شم�سية إلإنتاج الكهرباء ،هواتف خلوية� ،أجهزة حممولة لتقفـي
الن�شاط ،دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية األأرجل ويدوية اال�ستعمال ،نظارات ذكية� ،ساعات
ذكية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب ،م�سكوكات �أمنية �أجهزة ت�شفـري ،خوامت
ذكية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي ،رجل �آيل
ألأغرا�ض التعليم ،رجل �آيل للمراقبة ألأغرا�ض �أمنية ،حوا�سيب الزبون النحيف� ،أنابيب
تنف�س للغط�س� ،أجهزة ات�صاالت على �شكل جموهرات ،حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها� ،شا�شات
لعر�ض الفـيديو ميكن ارتدا�ؤها ،روبوتات التواجد عن بعد (ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي وخا�صة للتحكم عن بعد فـي اآلآالت �أو للم�شاركة الوا�ضحة فـي األأحداث
البعيدة) ،مقاب�س كهربائية ،من�صات مالئمة للكمبيوتر املحمول ،مفاتيح الت�شفـري القابلة
للتحميل ال�ستقبال و�إنفاق عملة م�شفرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية) GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154873 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال ،ا�ستف�سارات عن األأعمال ،خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير،
ن�شر مواد الدعاية واإلإعالن ،ت�أجري اآلآالت واملعدات املكتبية ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة
�أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي
�إدارة األأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،حتديث مواد الدعاية واإلإعالن ،توزيع العينات،
تقييم األأعمال ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ،دعاية و�إعالن� ،أبحاث األأعمال ،الدعاية
واإلإعالن عرب التلفزيون ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة األأعمال� ،إدارة امللفات املربجمة،
ا�ست�شارات األأعمال املهنية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات واألأخبار
عن األأعمال ،ترويج املبيعات لآلآخرين� ،إدارة �أعمال الفنادق ،جتميع املعلومات فـي قواعد
بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات
جتارية و�إعالنية ،اإلإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفـري �أو
ت�أمني لآلآخرين �شراء �سلع وخدمات ألأعمال �أخرى ،ت�أجري �آالت البيع ،عر�ض �سلع على
و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح
الغري ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال ،ت�أجري منا�صب للبيع ،حت�سني احلركة فـي
مواقع اإلإنرتنت 00350116 ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب الغري ،حتديث
و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،خدمات �إدارة م�شاريع األأعمال مل�شاريع
البناء ،توفـري معلومات األأعمال عن طريق مواقع اإلإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي
ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري اإلإداري لل�شركات ،برامج
�إدارة والء امل�ستهلكني ،حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ،جتميع فهار�س املعلومات
لغايات جتارية �أو دعائية ،التفاو�ض على عقود األأعمال با�سم الغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154874 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات وكاالت العقارات ،وكالء اال�سكان ،خدمات �سم�سرة
التخلي�ص اجلمركي� ،صريفة ،تثمني العقارات ،ا�ستثمار األأموال� ،سندات الكفالة،
خدمات حفظ الودائع ،تنظيم التح�صيل املايل ،تقدير ال�ضرائب ،التقييم املايل الت�أمني
واألأعمال امل�صرفـية والعقارات ،بيع الديون ،االئتمان ،اخلدمات التمويلية ،اإلإدارة املالية،
�إدارة العقارات� ،إدارة العمارات ،ت�أجري ال�شقق ،ت�أجري املزارع ،األأعمال امل�صرفـية اخلا�صة
بالرهانات� ،سم�سرة األأوراق املالية ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،التحليل املايل،
ا�ست�شارات مالية ،حتويل األأموال �إلكرتونيا ،املعلومات املالية ،تثمني القطع النقدية،
حت�صيل اإلإيجارات ،تثمني الطوابع�،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة ،ت�أجري املكاتب عقارات،
الكفاالت املالية� ،صريفة �شبكية ،خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،ترتيب التمويل مل�شاريع
البناء ،توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع اإلإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد
للغري ،ا�ستثمار �أموال ،stocks and bonds brokerage ،منح تخفـي�ضات مل�ؤ�س�سات الغري
امل�شاركة من خالل ا�ستعمال بطاقة ع�ضوية ،ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك� ،أبحاث مالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154875 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري معدات اإلإن�شاء ،اإلإن�شاء ،اإلإن�شاءات حتت املاء ،اإلإ�شراف على �إن�شاء املباين� ،إن�شاء
و�إ�صالح امل�ستودعات� ،إن�شاء امل�صانع� ،إن�شاء و�صيانة خطوط األأنابيب� ،إن�شاء املوانئ،
معلومات عن اإلإن�شاء� ،إ�ست�شارات �إن�شائية ،خدمة التمديدات حتت األأر�ض ،تركيب و�إ�صالح
األأجهزة الكهربائية ،التزفـيت ،تنظيف املباين من الداخل ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة تكييف
الهواء ،هدم املباين ،التطهري من اجلراثيم ،تنظيف املالب�س ،البناء بالطوب ،التنظيف
اجلاف ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،حفر اآلآبار ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة
احلا�سوب ،تركيب األأبواب والنوافذ ،خدمات النجارة ،عمليات احلفر العميقة آلآبار النفط
�أو الغاز ،خدمات الكهربائيني ،تركيب و�إ�صالح معدات احلماية من الفـي�ضانات ،غ�سيل
وكي املالب�س ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح اآلآالت واملعدات املكتبية ،تركيب معدات املطابخ،
تركيب و�إ�صالح معدات الري ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات اآلآلية ،تركيب و�إ�صالح
التلفونات ،تنظيف النوافذ ،الغ�سيل ،البناء ،بناء حواجز امواج ر�صيفـية ،دهان األأ�سطح
الداخلية واخلارجية ،التج�صي�ص و�ضع طبقة اجل�ص� ،سباكة املوا�سري ،معلومات عن
اإلإ�صالح ،ا�ستخراج املعادن ،خدمات ا�ستخراج احلجارة ،تعبيد الطرق ،اإلإ�صالح حتت املاء،
خدمات الت�سقيف و�ضع األأ�سقف ،تنظيف ال�شوارع� ،صيانة برك ال�سباحة ،مد الكابالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154876 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت التلفونية ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية،
نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،االت�صاالت عرب �شبكات األألياف الب�صرية ،خدمات
لوحات الن�شرات اإلإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،ت�أجري الدخول �إلى �شبكات حا�سوبية
عاملية ،توفـري الربط بقاعدة معلومات� ،إر�سال الر�سائل ،خدمات التلفونات ،خدمات
وكاالت األأنباء ،نقل الربيد اإلإلكرتوين ،معلومات حول االت�صاالت ،ت�أجري �أجهزة املودم،
ت�أجري معدات االت�صال ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية ،االجتماعات
عن بعد ،نقل امللفات الرقمية ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب اإلإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154879 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حرا�سة امل�سافرين ،اإلإمداد باملاء ،النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت،
النقل مبراكب التنزه ،ت�أجري القوارب ،اجلر �أو النقل ،النقل بال�صنادل ،النقل بال�سكك
احلديدية ،ت�سليم الطرود ،العتالة التحميل والتنزيل ،تغليف ال�سلع ،ال�سم�سرة فـي
ال�سفن ،تنظيم رحالت بحرية ،خدمات النقل الرتياد األأماكن ال�سياحية ،تفريغ احلمولة،
ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،توزيع املاء ،توزيع الكهرباء ،ت�شغيل الهوي�سات ،مواقف
ال�سيارات ،التخزين ،ت�أجري امل�ستودعات ،النقل بوا�سطة العبارات ،ال�شحن بال�سفن ،عقود
النقل البحري ،ت�أجري الكراجات ،النقل بوا�سطة خطوط األأنابيب ،ت�أجري �أماكن وقوف
ال�سيارات ،ت�أجري املركبات ،النقل ،النقل بوا�سطة القوارب ،ترتيب الرحالت ال�سياحية،
نقل ركاب� ،إر�شاد ال�سفن ،حجز مقاعد ال�سفر ،النقل ب�سيارات األأجرة ،النقل بالرتام ،دفع
�أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،النقل البحري ،نقل امل�سافرين ،نقل وتخزين النفايات،
خدمات االنتقال ،تخزين القوارب ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن ،ال�سم�سرة فـي النقل ،خدمات
قيادة ال�سيارات ،معلومات التخزين ،معلومات النقل ،ت�أجري حاويات التخزين ،احلجز
للنقل ،احلجز لل�سفر ،ت�سليم الب�ضائع بالطلب الربيدي ،توزيع الطاقة ،التخزين املادي
للبيانات �أو امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا ،معلومات مرورية ،النقل اللوجي�ستي ،نقل
البوارج ،ت�أجري �أنظمة املالحة ،جمع ال�سلع القابلة إلإعادة التدوير ،تخزين األأمتعة ،ترتيب
خدمات نقل الركاب لآلآخرين عرب تطبيق عرب االنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154880 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنقية الهواء ،معاجلة املياه ،حفظ األأطعمة وامل�شروبات ،تلطيف اجلو ،معلومات عن
معاجلة املواد ،معاجلة الزيت ،معاجلة النفايات بالتحويل� ،إنتاج الطاقة� ،إتالف النفايات
والف�ضالت� ،إزالة التلوث من املواد اخلطرة ،الطباعة ،فرز النفايات واملواد القابلة للتدوير
حتويل ،ت�أجري �أجهزة تكييف الهواء� ،إعادة التدوير لألأف�ضل �إعادة تدوير النفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154882 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم ،خدمات النوادي للرتفـيه �أو التعليم ،تنظيم و�إدارة ندوات،
تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،التدريب العملي عر�ض ،تنظيم و�إدارة
احلفالت املو�سيقية� ،إر�شاد التدريب ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،معرفة كيفـية
النقل تدريب ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،خدمات الت�سلية،
خدمات امل�ضيف ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،الن�شر املكتبي اإلإلكرتوين ،تنظيم
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املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،توفـري ت�سهيالت لعبة الغولف ،خدمات النوادي
ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ،خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه ،توفـري
جتهيزات املتاحف عر�ض ومعار�ض ،ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية على اإلإنرتنت،
خدمات األألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،توفـري املطبوعات اإلإلكرتونية
الفورية غري القابلة للتنزيل ،ت�أجري معدات اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري
متاحة للتنزيل ،توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،تنظيم جوالت
برفقة مر�شدين �سياحيني ،الرتبية البدنية ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،ن�شر الكتب ،تنظيم
املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،عر�ض متثيليات حية ،تنظيم حفالت ترفـيه ،الت�صوير
الفوتوغرافـي ،اإلإنتاج امل�سرحي ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،معلومات عن اال�ستجمام،
ت�أجري معدات الغط�س ،ت�أجري معدات الريا�ضة عد املركبات ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية،
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،ت�أجري مالعب التن�س ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية
�أو تدريبية ،خدمات وكاالت التذاكر ترفـيه� ،إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154883 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي ،األأبحاث التكنولوجيو� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية،
فح�ص املواد ،اال�ستك�شاف حتت املاء ،حتديث برامج حا�سوب ،تخطيط املدن ،حتليل املياه،
ت�أجري خادمات ال�شبكة ،امل�سح ،الربجميات كخدمات � ،SaaSإجراء التحاليل بغر�ض
ا�ستغالل حقول البرتول ،فنون وعلوم ت�صميم و�إقامة املباين ،اال�ست�شارات املعمارية ،خدمات
ر�سم اخلرائط ،التحليل الكيميائي ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم
برامج حا�سوبية ،ت�أجري برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،احلو�سبة ال�سحابية ،ر�سم
ت�صاميم وخمططات اإلإن�شاء ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب،
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري
الطاقة ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال
�أمن البيانات ،الهند�سة ،التدقيق فـي جمال الطاقة ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،الت�صميم
الداخلي ،خدمات ت�شفـري البيانات ،تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر ،خدمات التنقيب
فـي جمال ال�صناعات النفطية والغازية والتعدين ،امل�سح اجليولوجي ،التنقيب اجليولوجي،
األأبحاث اجليولوجية ،تفعيل مواقع االنرتنت ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،م�سح
األأرا�ضي ،األأبحاث امليكانيكية� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية ،توفـري
معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع اإلإنرتنت ،فح�ص
�آبار البرتول ،م�سح حقول البرتول ،التنقيب عن البرتول ،ن�سخ احتياطية للبيانات خارج
املوقع ،مراقبة اجلودة ،ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب� ،أبحاث فـي جمال معلومات البيئة،
جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات� ،أبحاث فـي جمال ت�شييد
األأبنية� ،أبحاث فـي جمال تقنيات االت�صاالت عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية) GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154885 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني اإلإقامة الفنادق والنزل ،حجز النزل ،خدمات النزل ،خدمات
املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،التموين
بالطعام وال�شراب ،خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات
الفنادق ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت،
خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق
والطهي ح�سب ما ينا�سب امل�ستهلك ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة �إدارة
حاالت الو�صول واملغادرة ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد واألأواين الزجاجية،
ت�أجري �أجهزة الطبخ ،ت�أجري غرف االجتماعات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة
الذاتية ،ت�أجري �أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،حجز
�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية) GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم154886 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأبحاث القانونية ،خدمات �إعداد الوثائق القانونية� ،إدارة قانونية للرتاخي�ص ،خدمات
الدعوة القانونية (دعم عام �أو تو�صية ل�سبب �أو �سيا�سة معينة ،خدمات قانونية مرتبطة
بالتفاو�ض على العقود ل�صالح الغري ،خدمات املراقبة القانونية ،خدمات اال�ستقبال
واإلإر�شاد (موظف الفندق الذي تتمثل مهمته فـي م�ساعدة ال�ضيوف من خالل ترتيب
اجلوالت ،و�إجراء حجوزات للم�سرح واملطعم ،وما �إلى ذلك ،حرا�س ،خدمات فح�ص امل�صانع
لغايات �أمنية ،ترخي�ص برامج حا�سوبية خدمات قانونية ،الرتخي�ص خدمات قانونية ,فـي
�إطار ن�شر الربجميات ،احلرا�س الليليني ،خدمات التوا�صل االجتماعي ال�شبكي ،احلرا�سة
ال�شخ�صية ،ا�ست�شارات �أمنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نيوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (�أي تي �سي �سي) ،الطابق
الثاين مبنى �أي ان ،01-حي النخيل  ،12382الريا�ض،11411 ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
حـــــق األأولـــويــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003721265 :تاريخ األأولوية- 2021/11/15 :
بلد األأولوية) GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155452 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثمار اجلوز فواكه� ،شوفان ،بذور حبوب غري معاجلة ،خ�ضراوات طازجة ،زهور طبيعية،
قمح ،فواكه طازجة ،غالل حبوب ،دواجن حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم  ،59مكتب رقم  ،24الدور
األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155453 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر
فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات،
ماء ال�صودا ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم  ،59مكتب رقم  ،24الدور
األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155454 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،صابون حالقة ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�شن ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات �صقل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،منظفات
�أ�سنان ،بخور ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل ،م�ستح�ضرات ق�صر األأقم�شة
لغ�سيل املالب�س� ،شامبو ،عطور ،م�ستح�ضرات العناية باألأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل
للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،غ�سول لو�شن ,ملا
بعد احلالقة ،رذاذات إلإنعا�ش رائحة الفم ،م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ،جل لتبيي�ض
األأ�سنان ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء� ،شرائح �إنعا�ش النف�س ،م�ستح�ضرات الوقاية من
ال�شم�س ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،منكهات غذائية زيوت عطرية� ،شمع
األأر�ضيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم ،59
مكتب رقم  ،24الدور األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155455 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطهرات ،م�ستح�ضرات تنقية الهواء ،قطن مطهر ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،قطن لغايات
طبية ،منظفات لغايات طبية ،مطهرات لغايات �صحية ،خبز �سكري لال�ستخدام الطبي،
غ�سوالت لو�شن ,لغايات �صيدالنية� ،شاي �أع�شاب لغايات طبية� ،أغذية للر�ضع واألأطفال،
�سكاكر لغايات طبية ،م�ستح�ضرات طبية ألأغرا�ض التنحيف ،م�ستح�ضرات تنظيف
العد�سات الال�صقة� ،ألياف نباتات �صاحلة لألأكل غري غذائية� ،إ�ضافات معدنية �إلى الغذاء،
�إ�ضافات غذائية ،م�ضادات حيوية ،مزيالت للروائح الكريهة لألأقم�شة واملن�سوجات ،بخاخ
تربيد لألأغرا�ض الطبية ،حفاظات للر�ضع ،مكمالت غذائية من الربوتني ،حليب جمفف
للر�ضع� ،صابون م�ضاد للجراثيم� ،شامبو طبي� ،صابون مطهر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم ،59
مكتب رقم  ،24الدور األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155458 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك� ،شاي� ،شوكوالتة ،توابل ،حلويات ،ف�شار حب الذرة ،بوظة،
حمليات طبيعية ،بهارات ،طحني قمح ،م�سحوق كعك ،كت�شاب �صل�صة ،خبز ،ع�سل نحل،
خردل ،معجنات� ،أرز ،طعام �أ�سا�سه �شوفان ،رقائق منتجات حبوب ،مايونيز ،ب�سكويت رقيق
ه�ش ،هالميات جلي ,فواكه حلويات ،توابل �سلطة ،حالوة طحينية� ،أطعمة خفـيفة قائمة
على احلبوب ،م�سحوق خبازة ،عجني ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم ،59
مكتب رقم  ،24الدور األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان

-175-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155459 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ثمار اجلوز فواكه� ،شوفان ،بذور حبوب غري معاجلة ،خ�ضراوات طازجة ،زهور طبيعية،
قمح ،فواكه طازجة ،غالل حبوب ،دواجن حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم ،59
مكتب رقم  ،24الدور األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155460 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر
فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه معدنية م�شروبات ،ع�صائر خ�ضراوات م�شروبات،
ماء ال�صودا ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد �سلطان للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الكويت ،القبلة ،قطعة رقم  ،6مبنى رقم ،59
مكتب رقم  ،24الدور األأول ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/30 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155800 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات،
خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كي دي �آي للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :العا�صمة� ،شرق ،قطعة ( ،)6ق�سيمة (� ،)51شارع مبارك الكبري ،برج
الدروازة  ،15دور ( ،)14مكتب ( ،)68الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/12 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155837 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ،جعة زجنبيل ،برية �شعري منبت ملت ،ماء ال�شعري ،م�ستح�ضرات بدون كحول
لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه ،م�ستح�ضرات لتح�ضري
املياه الغازية ،ماء الليثيا ،مياه معدنية م�شروبات ،ليمونا�ضة ،خال�صات ح�شي�شة الدينار
لتح�ضري البرية ،ماء �شعري منبت ملت ،ع�صري عنب غري خممر ،مياه غازية ،كوكتيالت
غري كحولية� ،شراب فواكه غري كحويل ،م�شروبات تواترية ،ع�صري تفاح غري كحويل ،برية
رو�سية خالية من الكحول ،كوكتيل من البرية ،خال�صات فواكه غري كحولية ،م�شروبات
ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات م�صل اللنب� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه
�شرب م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صري عنب ،ع�صائر خ�ضراوات
م�شروبات� ،أ�شربة لتح�ضري الليمونا�ضة� ،شراب اللوز ،ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات،
ع�صري بندورة م�شروب ،م�شروبات غري كحولية� ،أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة،
م�ساحيق للم�شروبات الفوارة� ،شراب الف�شاغ م�شروب خفـيف ،م�شروبات غري كحولية
�أ�سا�سها الع�سل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروبات �صويا من غري بدائل اللنب،
م�شروبات بروتينية للريا�ضيني ،م�شروبات من األأرز ،بخالف بدائل احلليب ،م�شروبات
غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ،مرطبات
غري كحولية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع لو�سيل للمياه املعدنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،22607 :املنطقة� ،81 :شارع،36 :
مبنى ،67 :املنطقة ال�صناعية اجلديدة،
الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155862 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ،م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات،
ع�صائر فواكه ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،ماء ال�صودا ،م�شروبات غري
كحولية ،مياه غازية ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اوت�سوكا فارم�سوتيكال كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 9-2 :كاندا  -ت�سوكا�ساما�شي ،ت�شيودا -
كو ،طوكيو  ،8535-101اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156166 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت عطرية ،مواد تواليت� ،صناعة عطور ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،معطر هواء مع
�أعواد (عيدان) خ�شبية ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميزون نوير ا�س ايه.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جروبين�شرتا�سه  8045 ،18زيورخ� ،سوي�سرا� ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/10 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156344 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة إلإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي� ،أجهزة قيا�س �ضغط الغاز �أو ال�سائل� ،أجهزة
ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة� ،سدادات �أذن للغوا�صني ،لوحات
مفاتيح ألأجهزة احلا�سوب ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب،
برجميات حا�سوب م�سجلة ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة� ،آالت فاك�س ،من�شورات �إلكرتونية
قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب� ،أجهزة ت�شغيل
�أقرا�ص فـيديو رقمية� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ،حتميل نغمات للهواتف النقالة،
حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة
للتنزيل ،بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة ،عتاد احلا�سوب ،وحدات م�ؤثرات كهربائية
و�إلكرتونية لآلآالت املو�سيقية� ،سبورة تفاعلية �إلكرتونية ،من�صات لربامج احلا�سوب
امل�سجلة �أو القابلة للتحميل ،برامج �شا�شة التوقف للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل،
ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة� ،ضمادة (ح�شوة) لألأذن خا�صة ل�سماعات الر�أ�س،
الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة ،برجميات ألألعاب الكمبيوتر
قابلة للتحميل ،حامالت لت�سجيل ال�صوت� ،شا�شات للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أدوات قيا�س
كهربائية� ،أ�شرطة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة تخمري �أجهزة خمربية� ،أجهزة قطع األأفالم،
�أجهزة راديو ،ميكروفونات ،لوحات �إ�شارة م�ضيئة �أو �آلية� ،أجهزة رادار� ،إ�شارات م�ضيئة �أو
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�آلية� ،أقمار �صناعية للغايات العلمية� ،أجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات� ،أجهزة
نقل ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت� ،أجهزة و�آالت �سرب األأعماق،
�أثقال ر�صا�صية خليوط ال�سرب ،معدات حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة حتكم عن بعد،
عوامات �إ�شارة ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،م�شفرات مغناطي�سية ،وحدات �أ�شرطة
مغناطي�سية ألأجهزة احلا�سوب ،معاجلات بيانات �صغرية� ،أجهزة املودم ،قارئات معدات
معاجلة بيانات� ،سماعات الر�أ�س� ،أجهزة لألأقمار �صناعية ،هواتف ذكية ،بطاقات ذاكرة
ألأجهزة �ألعاب الفـيديو ،هواتف خلوية� ،أجهزة حتديد مواقع األأقمار ال�صناعية� ،أجهزة
ت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،ألأغرا�ض غري طبية� ،ساعات ذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156345 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاقات تعريفـية (لوازم املكتب)� ،صحف� ،إعالنات كبرية� ،صور ،تذاكر ،دفاتر قرطا�سية،
دفاتر مالحظات ،بطاقات ،رقع للبطاقات الدليلية ،دفاتر مو�سيقية ،كتب ،م�ساند �ألواح
حروف الطباعة ،مطبوعات ،من�شورات مطبوعة ،كتيبات ،قرطا�سية� ،أقالم حرب لوازم مكتبية،
بطاقات تهنئة ،ن�شرات �أخبارية دورية ،ن�شرات ،حماالت للبطاقات األأ�سمية لوازم مكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156346 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري امل�ساحات اإلإعالنية ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،خدمات
ال�سكرتارية� ،إعداد ال�ضرائب ،الرد على الهاتف للم�شرتكني
غري املوجودين ،معاجلة الن�صو�ص ،تنظيم اال�شرتاكات فـي
ال�صحف لآلآخرين ،الدعاية واإلإعالن بالطلب الربيدي،
�إدارة �أعمال الفنادق� ،إدارة �أعمال فناين األأداء ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات
حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات
جتارية و�إعالنية ،ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير ،اإلإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
احلا�سوب ،خدمات توفـري �أو ت�أمني لآلآخرين �شراء �سلع وخدمات ألأعمال �أخرى ،البحث
عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لآلآخرين ،ت�أجري وقت للدعاية واإلإعالن فـي و�سائل
اإلإعالم ،خدمات اقتطاع األأخبار �أو املعلومات املهمة فـي ال�صحف ،ت�أجري �آالت البيع،
االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني ،خدمات املقارنة بني األأ�سعار ،عر�ض �سلع على
و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني فـي اختيار
املنتجات �أو اخلدمات ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح الغري ،املعاجلة
اإلإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة اإلإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات
التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال ،خدمات الفوترة ،كتابة ن�صو�ص الدعاية واإلإعالن ،جتميع
اإلإح�صائيات ،التخطيط لغايات الدعاية واإلإعالن ،البحث عن كفالة ،عرو�ض األأزياء
لألأغرا�ض الرتويجية تنظيم لـ� ،إنتاج األأفالم اإلإعالنية� ،إدارة األأعمال لألأ�شخا�ص
الريا�ضيني ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات
ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات الطبية ،ت�أجري منا�صب للبيع ،توفـري
معلومات االت�صال لالجتارة واألأعمال ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،حت�سني
احلركة فـي مواقع اإلإنرتنت ،اإلإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات ،خدمات الو�ساطة
التجارية� ،إدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية
حل�ساب الغري ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،خدمات �إدارة
م�شاريع األأعمال مل�شاريع البناء ،توفـري معلومات األأعمال عن طريق مواقع اإلإنرتنت،
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،ت�صميم مواد دعائية ،ا�ستعانة
بجهات خارجية للت�سيري اإلإداري لل�شركات ،خدمات �إيداع اإلإقرار ال�ضريبي� ،إدارة جتارية
لربامج ال�سداد للغري ،ت�أجري الفتات دعائية للغري� ،صياغة �سرية ذاتية للغري ،فهر�سة
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مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية� ،إدارة برامج امل�سافرين املنتظمني ،خدمات برجمة
املواعيد وظائف مكتبية ،خددمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ،برامج �إدارة والء
امل�ستهلكني ،كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات �إعالنية ،ت�سجيل االت�صاالت والبيانات
املكتوبة ،حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ،جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية
�أو دعائية ،خدمات الو�ساطة فـي قطاع األأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني
فـي القطاع اخلا�ص ورواد األأعمال الباحثني عن متويل� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد،
اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال العالقات العامة ،اال�ست�شارة ب�ش�أن
ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال الدعاية ،التفاو�ض على عقود األأعمال با�سم الغري،
الرتويج للل�سلع واخلدمات من خالل رعاية األأحداث الريا�ضية ،خدمات اال�ستخبارات
التناف�سية ،خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،التدقيق املايل ،خدمات التجزئة على اإلإنرتنت
لتحميل املو�سيقى الرقمية ،خدمات التجزئة على اإلإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف،
خدمات التجزئة على اإلإنرتنت للمو�سيقى واألأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية واإلإمدادات
الطبية ،خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا ،الت�سويق اال�ستهدافـي ،خدمات �إدارة األأعمال
امل�ؤقتة ،اإلإعالن فـي الهواء الطلق ،خدمات التجزئة لألأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ض
الفنية ،خدمات امل�ساعدة اإلإدارية فـي اال�ستجابة لنداءات العطاءات ،الت�سويق فـي �إطار
ن�شر الربجميات ،خدمات العالقات اإلإعالمية ،خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات ،ت�أجري
معدات املكتب فـي من�ش�آت العمل امل�شرتك ،خدمات ال�ضغط التجاري ،توفـري مراجعات
امل�ستخدم لألأغرا�ض التجارية �أو اإلإعالنية ،توفـري ت�صنيفات امل�ستخدمني لألأغرا�ض
التجارية �أو اإلإعالنية ،خدمات لوحة مفاتيح الهاتف ،خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات
املخابز ،تنميط امل�ستهلك ألأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية ،خدمات �إدارية لإلإحاالت الطبية،
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال ،ا�ستف�سارات عن األأعمال ،ل�صق اإلإعالنات ،خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،ن�شر مواد
الدعاية واإلإعالن ،خدمات ن�سخ ال�صور ،خدمات وكاالت التوظيف ،ت�أجري اآلآالت واملعدات
املكتبية ،حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات �إدارة األأعمال ،طباعة على اآلآلة
الكاتبة �أو احلا�سوب ،عر�ض ال�سلع ،اإلإعالن بالربيد املبا�شر ،امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال
التجارية �أو ال�صناعية ،حتديث مواد الدعاية واإلإعالن ،توزيع العينات ،خدمات اخلرباء
فـي الكفاية ،البيع باملزاد العلني ،درا�سات ال�سوق ،تقييم األأعمال ،تق�صي احلقائق فـي
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األأعمال ،ت�أجري مواد الدعاية واإلإعالن ،ا�ست�شارات تنظيم األأعمال ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية
واإلإعالن ،دعاية و�إعالن ،اإلإعالن بالراديو� ،أبحاث األأعمال ،العالقات العامة ،االختزال،
الدعاية واإلإعالن عرب التلفزيون ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية ،خدمات عر�ض عامة،
خدمات وكاالت الدعاية واإلإعالن ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة األأعمال ،خدمات �إعداد مناذج
الدعاية واإلإعالن �أو ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق� ،إدارة امللفات املربجمة ،ا�ست�شارات
األأعمال املهنية ،التنب�ؤات االقت�صادية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات
واألأخبار عن األأعمال ،ا�ستطالعات الر�أي� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،توظيف األأفراد ،خدمات
نقل األأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156348 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،إبرام �سندات الت�أمني �ضد احلوادث ،القرو�ض املق�سطة،
خدمات الت�أمني ،ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات مكاتب االئتمان ،خدمات وكاالت
العقارات ،وكالء اال�سكان ،خدمات وكاالت حت�صيل الديون� ،سم�سرة الت�أمني ،خدمات �سم�سرة
التخلي�ص اجلمركي ،الت�أمني� ،صريفة ،تثمني العقارات ،جمع التربعات اخلريية ،التمويل
التباديل ،ا�ستثمار األأموال� ،سندات الكفالة ،ال�صرافة� ،إ�صدار ال�شيكات ال�سياحية ،املقا�صة
املالية ،خدمات حفظ الودائع ،تنظيم التح�صيل املايل ،القرو�ض املالية متويل ،تقدير
ال�ضرائب ،التقييم املايل الت�أمني واألأعمال امل�صرفـية والعقارات ،بيع الديون ،االئتمان،
اخلدمات التمويلية ،اإلإدارة املالية ،القرو�ض ب�ضمان� ،إدارة العقارات� ،إدارة العمارات� ،إبرام
وثائق �سندات الت�أمني �ضد احلرائق ،ت�أجري ال�شقق ،ت�أجري املزارع� ،ضمان �سندات الت�أمني
ال�صحي� ،إبرام �سندات الت�أمني البحري ،األأعمال امل�صرفـية اخلا�صة بالرهانات ،خدمات
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بنوك توفـري ،متويل البيع بالتق�سيط� ،سم�سرة األأوراق املالية� ،إبرام �سندات الت�أمني على
احلياة ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،التحليل املايل ،تثمني التحف ،تثمني الفنون،
التحقق من ال�شيكات ،ا�ست�شارات مالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،حتويل األأموال �إلكرتونيا،
املعلومات املالية ،معلومات الت�أمني ،تثمني املجوهرات ،تثمني القطع النقدية ،حت�صيل
اإلإيجارات ،تثمني الطوابع ،حفظ األأ�شياء الثمينة كوديعة� ،أ�سعار البور�صة�،إ�صدار بطاقات
االئتمان ،ت�أجري املكاتب عقارات ،خدمات دفع رواتب التقاعد ،الكفاالت املالية� ،صريفة
�شبكية ،خدمات ت�صفـية األأعمال املالية ،تقييم تكاليف اإلإ�صالح ،عمولة اعتمادات الكربون،
تقييم الغابات الدائمة ،تقييم ال�صوف ماليا� ،إقرا�ض �ضد األأوراق املالية ،خدمات �صندوق
اإلإدخار ،خدمات �سم�سرة األأوراق املالية ،خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،ترتيب التمويل
مل�شاريع البناء ،توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع اإلإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات
ال�سداد للغري ،ا�ستثمار �أموال ،stocks and bonds brokerage ،منح تخفـي�ضات مل�ؤ�س�سات
الغري امل�شاركة من خالل ا�ستعمال بطاقة ع�ضوية� ،إخالء �سبيل املوقوفـني بكفالة ،ت�أجري
املكاتب للعمل امل�شرتك ،خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات ،تقييم مايل
لتكاليف التطوير املتعلقة ب�صناعات النفط والغاز والتعدين� ،أبحاث مالية ،ال�ش�ؤون
العقارية ،التحويل اإلإلكرتوين للعمالت االفرتا�ضية ،التقييم املايل ألأ�صول امللكية
الفكرية� ،إعداد عرو�ض األأ�سعار ألأغرا�ض تقدير التكلفة ،متويل اجلماعي ،خدمات دفع
املحفظة اإلإلكرتونية ،التبادل املايل للعملة االفرتا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156349 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح ال�شما�سي ،تركيب و�إ�صالح التلفونات ،معلومات عن اإلإ�صالح ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156350 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإذاعة بالراديو� ،إر�سال الر�سائل ،البث بالتلفزيون ،نقل الربقيات ،خدمات برقية،
االت�صاالت عرب التلغراف ،خدمات التلفونات ،االت�صاالت التلفونية ،خدمات التلك�س،
خدمات وكاالت األأنباء ،البث بالتلفزيون الكبلي ،االت�صاالت بالتلفون اخللوي ،االت�صاالت
عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب ،نقل الربيد اإلإلكرتوين،
�إر�سال الفاك�سات ،معلومات حول االت�صاالت ،خدمات النداء اآلآيل عرب الراديو �أو التلفون
�أو و�سائل االت�صال اإلإلكرتونية األأخرى ،ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،االت�صاالت عرب
�شبكات األألياف الب�صرية ،ت�أجري �أجهزة الفاك�س ،ت�أجري �أجهزة املودم ،ت�أجري معدات
االت�صال ،ت�أجري التلفونات ،البث �أو اإلإر�سال عرب األأقمار ال�صناعية ،خدمات لوحات
الن�شرات اإلإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية
دولية ،توجيه وربط االت�صاالت ،االجتماعات عن بعد ،توفـري �إمكانية تو�صيل امل�ستخدم
ب�شبكة حا�سوب عاملية ،ت�أجري الدخول �إلى �شبكات حا�سوبية عاملية ،توفـري قنوات ات�صال
للت�سوق عن بعد ،توفـري حجرات عرب االنرتنت ،توفـري الربط بقاعدة معلومات ،خدمات
الربيد ال�صوتي ،نقل بطاقات املعايدة على االنرتنت ،نقل امللفات الرقمية ،البث الال�سلكي،
خدمات امل�ؤمترات بالفـيديو ،توفـري املنتديات ال�شبكية ،تدفق البيانات املتوا�صل عرب
اإلإنرتنت ،ات�صاالت ال�سلكية ،نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب ،نقل دبليو(ملف �صوتي
رقمي مت توفـريه على اإلإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر �أو م�شغل و�سائط حممول،
ومتوفر عادة كم�سل�سل) ،ت�أجري الهواتف الذكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156351 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،خدمات امل�ضيف ،خدمات �ستوديوهات �صناعة األأفالم ال�سينمائية ،تنظيم
املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،الرتفـيه بالراديو،
ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون� ،إنتاج برامج الراديو والتلفزيون ،خدمات االورك�سرتا،
خدمات املكتبات املتجولة ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،معلومات
عن الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،خدمات �ستديوهات الت�سجيل،
معلومات عن اال�ستجمام ،التعليم الديني ،ن�شر الكتب وال�صحف اإلإلكرتونية على
اإلإنرتنت ،الن�شر املكتبي اإلإلكرتوين ،خدمات األألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب،
توفـري املطبوعات اإلإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،خدمات مرا�سلي األأنباء،
�إنتاج املو�سيقى ،ت�أجري معدات اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل،
توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري األأفالم غري القابلة للتنزيل
من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،ت�أجري م�سجالت
ال�صوت� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية ،ت�أجري امل�سجالت التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية،
ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،ت�أجري
كامريات الفـيديو� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ،ت�سجيل
�أ�شرطة الفـيديو ،خدمات وكاالت التذاكر ترفـيه� ،إعادة التدريب املهني ،ت�أجري اللعب ،كتابة
كلمات األأغاين ،خدمات هند�سية �صوتية للمنا�سبات ،خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
-186-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156352 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ر�سم ت�صاميم وخمططات اإلإن�شاء ،ت�صميم الديكور الداخلي ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب،
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة
احلا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ
برامج احلا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إلى �إلكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع
على �شبكة االنرتنت لآلآخرين ،ا�ستمطار ال�سحب ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف
التحويل املادي ،خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال توفـري
الطاقة ،متثيل الرقمي للوثائق م�سح ،تخزين �إلكرتوين للبيانات ،احلو�سبة ال�سحابية،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،اال�ست�شارات فـي جمال األأمن املعلوماتي،
�إن�شاء وت�صميم فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري خدمات تكنولوجيا
املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات ،خدمات ت�شفـري البيانات ،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 االنرتنت،
تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر ،حتديث برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،تفعيل
مواقع االنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،توفـري �أجهزة بحث
فـي االنرتنت ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم
مواقع اإلإنرتنت ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،ا�ست�ضافة اخلدوم ،توفـري معلومات
عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع اإلإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي
جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،فك
ت�شفـري الهواتف النقالة ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن األأعطال ،خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال األأمن على اإلإنرتنت ،مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق للبيانات
بدون ت�صريح� ،أبحاث فـي جمال تقنيات االت�صاالت عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أريد �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/14 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156490 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القرو�ض املق�سطة� ،صريفة ،جمع التربعات اخلريية ،ال�صرافة ،القرو�ض املالية متويل،
التقييم املايل الت�أمني واألأعمال امل�صرفـية والعقارات ،اخلدمات التمويلية ،التحليل املايل،
التحقق من ال�شيكات ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات اخل�صم ،حتويل األأموال �إلكرتونيا ،املعلومات املالية�،إ�صدار بطاقات �شراء ذات
قيمة�،إ�صدار بطاقات االئتمان ،الكفاالت املالية� ،صريفة �شبكية ،توفـري معلومات مالية
عن طريق مواقع اإلإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيزا انرتنا�شونال �سريفـي�س �أ�سو�سي�شني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :ميرتو �سنرت بوليفارد ،فو�سرت �سيتي،
كاليفورنيا  ،94404الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156599 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات واألأجهزة الطبية و�أجهزة تقومي األأع�ضاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دمي احلديثة لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156923 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إعداد الدرا�سات واال�ست�شارات وامل�سوحات واال�سرتاتيجيات فـي املجال الزراعي واحليواين
وال�سمكي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز �صحاري جمان لال�ست�شارت الزراعية والغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157601 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اجلر �أو النقل ،النقل بال�سكك احلديدية ،تفريغ احلمولة ،ت�سليم الب�ضائع ،ال�شحن
بال�سفن ،ت�أجري الكراجات ،دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ،ال�سم�سرة فـي ال�شحن،
ال�سم�سرة فـي النقل ،النقل اللوجي�ستي ،ت�أجري اجلرارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أد�سو �ش ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،8526 :دبي ,اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157602 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية واإلإعالن ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،خدمات املقارنة بني األأ�سعار،
عر�ض �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية ون�صائح للم�ستهلكني
فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح الغري،
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دوز لتكنولوجيا املعلومات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :األأردن ،عمان ،البيادر ال�صناعية ،وادي ال�سري� ،شارع �سليم بن احلارث
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157603 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهانات مبيدة للبكترييا ،مرققات للدهانات ،مغلظات للدهانات� ،صبغات ،طالءات املينا
للدهان ،روابط �إعداد للدهانات ،ثاين اك�سيد التيتانيوم �صبغة ،دهانات م�ضادة للتلف �أو
التلوث �أو الرت�سبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التكامل الدولية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابــق الرابــع ،بــرج النعم ــان� ،شــارع هايــل،
�صنع ــاء ،اليمن
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157605 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة األأعمال ،تقييم األأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ريادة األأداء حلا�ضنات وم�سرعات األأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة العربية ال�سعودية  -الريا�ض ،حي النزهة �شارع �أبي �سفـيان
بن حرب ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157610 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التكامل الدولية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الرابع ،برج النعمان� ،شارع هايل� ،صنعاء ،اليمن
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158055 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات مالحية (والعلمية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
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 �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ال�صور) ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية (و�أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص
فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط لت�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 :بو�سليك�س ميدل اي�ست لتجارة �أجهزة
احلا�سب اآلآيل ولوازمه �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ,اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/23 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158357 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ومعدات طهي (�أجهزة لإلإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف
والتهوية و�إمداد املياه واألأغرا�ض ال�صحية)� ،أجهزة ومن�ش�آت �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إل �إن �إك�س ميدل �إي�ست م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/3 :
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140050 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراكز اللياقة البدنية ي�شمل مراكز كمال األأج�سام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التحدي للقوة البدنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1545 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156240 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى �أو مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع األأدمي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ال�شمالية ,والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158301 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجارة حالقة مطهرة األأدوية القاب�ضة ,م�ستح�ضرات حالقة ،معاجني ل�شحذ �أموا�س
احلالقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النور�س املا�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158626 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى (خدمات تقدمي املاكوالت ال�ساخنة والباردة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطورة حم�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158762 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستيديو ت�صوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفن الطموح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159104 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (امل�شروبات والوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شازية احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/30 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة1013365 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  2009/39 :فـي 2009/10/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :جنمة الدولية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�ؤ�س�سة درة الذهبية �صاللة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 933 :ر.ب� ،211:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/30 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/11/8 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115661 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37:
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/5/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1234 :فـي 2018/٣/11م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :تكافل لال�ستثمار			
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أمانة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 234 :ر.ب114 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/11/2 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/11/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة117070 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43:
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/2/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1270 :فـي 2018/12/2م
			
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ل�ؤل�ؤة جمي�س للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :ديباج الواليات العابرة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2222 :ر.ب325 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/10/26 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/11/٧ :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة127239 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43:
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/5/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1333 :فـي 2020/3/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :م�شاريع م�سقط الناجحة			
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :األأوراق امللكية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 112 :ر.ب111 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/11/٧ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/11/٩ :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 العالمــــــــــــــــــــة40966 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/2/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 833 :فـي 2007/2/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بي ال �آر �أي بي هولدنغز ,ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بوالرويد �آي بيه بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هوغ ،بوث �أوف �شرتات  7511 ،45زيد �أيه� ،إن�شريدي ،هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة1620 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل1993/7/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 503 :فـي 1993/5/15م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سيالج جي ام بي ات�ش انرتنا�شيونال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جيه �إن تي �إل كون�سيومر هيلث �آي (�سويتزرالند) جي �إم بي �إت�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جوبل �شرتا�سه � ،34سي �إت�ش  6300 -زوغ� ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55704 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/12/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 888 :فـي 2009/6/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سيالج جي ام بي ات�ش انرتنا�شيونال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جيه �إن تي �إل كون�سيومر هيلث �آي (�سويتزرالند) جي �إم بي �إت�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جوبل �شرتا�سه � ،34سي �إت�ش  6300 -زوغ� ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/9/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25963 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 805 :فـي 2005/12/17م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سويز جروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سويز انرتنا�شونال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :تــور�س ــي بـ ــي  16 21بليـ ـ ــ�س دي �إل �آيريـ ــ�س  92040 -باريـ ـ ــ�س،
ال ديفين�س �سيديك�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25964 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 805 :فـي 2005/12/17م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سويز جروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سويز انرتنا�شونال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :تــور�س ــي بـ ــي  16 21بليـ ـ ــ�س دي �إل �آيريـ ــ�س  92040 -باريـ ـ ــ�س،
ال ديفين�س �سيديك�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25965 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة40 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 805 :فـي 2005/12/17م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سويز جروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سويز انرتنا�شونال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :تــور�س ــي بـ ــي  16 21بليـ ـ ــ�س دي �إل �آيريـ ــ�س  92040 -باريـ ـ ــ�س،
ال ديفين�س �سيديك�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25966 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/7/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 805 :فـي 2005/12/17م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سويز جروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سويز انرتنا�شونال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :تــور�س ــي بـ ــي  16 21بليـ ـ ــ�س دي �إل �آيريـ ــ�س  92040 -باريـ ـ ــ�س،
ال ديفين�س �سيديك�س ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28040 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/2/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 823 :فـي 2006/9/16م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هري جروب كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوينغداو هاي�شاجن زهيكاى مانيجمنت كو كون�سالتينغ كو،
�إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هاير اند�سرتيال بارك ،رقم  1هاير رود ،الو�شان دي�سرتيكت،
كيينغداو �سيتي� ،شاندوجن بروفين�س ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28041 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/23 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 793 :فـي 2005/6/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هري جروب كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوينغداو هاي�شاجن زهيكاى مانيجمنت كو كون�سالتينغ كو،
�إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هاير اند�سرتيال بارك ،رقم  1هاير رود ،الو�شان دي�سرتيكت،
كيينغداو �سيتي� ،شاندوجن بروفين�س ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة21842 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٢٠ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/3/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 758 :فـي 2004/1/3م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هري جروب كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوينغداو هاي�شاجن زهيكاى مانيجمنت كو كون�سالتينغ كو،
�إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هاير اند�سرتيال بارك ،رقم  1هاير رود ،الو�شان دي�سرتيكت،
كيينغداو �سيتي� ،شاندوجن بروفين�س ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة21843 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 797 :فـي 2005/8/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هري جروب كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوينغداو هاي�شاجن زهيكاى مانيجمنت كو كون�سالتينغ كو،
�إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هاير اند�سرتيال بارك ،رقم  1هاير رود ،الو�شان دي�سرتيكت،
كيينغداو �سيتي� ،شاندوجن بروفين�س ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة14889 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة7 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/1/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 754 :فـي 2003/11/1م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :هري جروب كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوينغداو هاي�شاجن زهيكاى مانيجمنت كو كون�سالتينغ كو،
�إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هاير اند�سرتيال بارك ،رقم  1هاير رود ،الو�شان دي�سرتيكت،
كيينغداو �سيتي� ،شاندوجن بروفين�س ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة14890 :
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 :هري جروب كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :كوينغداو هاي�شاجن زهيكاى مانيجمنت كو كون�سالتينغ كو،
�إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هاير اند�سرتيال بارك ،رقم  1هاير رود ،الو�شان دي�سرتيكت،
كيينغداو �سيتي� ،شاندوجن بروفين�س ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة36572 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 809 :فـي 2006/2/15م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اف .هوفمان  -الرو�ش �أ .جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اتن�س فارما يو كاي ليميتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اجلناح  ،1الطابق الثالث � 12 - 11ساحة انت جيم�س لندن
ا�س دبليو  1واي  4ال بي ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/3/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة77165 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/8/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1052 :فـي 2014/3/30م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بي �أر اف �سينغابور فوودز بيتي ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بي �آر �أف جي �أم بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :من�ساوية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اجنارجا�سي  1030 ،37فيينا ،النم�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :النم�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99052 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1166 :فـي 2016/10/16م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رازون ديايرت هولدينغز(بي فـي �آي) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رازون ديايرت �سبا�س �سويدن ايه بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جريفجاتان � 11453 ،15ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/5/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99053 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1166 :فـي 2016/10/16م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رازون ديايرت هولدينغز(بي فـي �آي) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رازون ديايرت �سبا�س �سويدن ايه بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جريفجاتان � 11453 ،15ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/5/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99055 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/7 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1166 :فـي 2016/10/16م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رازون ديايرت هولدينغز(بي فـي �آي) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رازون ديايرت �سبا�س �سويدن ايه بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جريفجاتان � 11453 ،15ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/5/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة99057 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/2/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1166 :فـي 2016/10/16م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رازون ديايرت هولدينغز(بي فـي �آي) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رازون ديايرت �سبا�س �سويدن ايه بي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سويدية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جريفجاتان � 11453 ،15ستوكهومل ،ال�سويد
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�سويد
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/5/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28088 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/4/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 779 :فـي 2004/11/21م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سبيك�سيفرز بي .فـي.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سبيك�سيفري �أوبيتكال �سوبر�ستورز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شركة م�سجلة فـي اجنلرتا وويلز ،فوروم  6باركواي� ،سولنت
بيزن�س بارك وايتلي ،فريهام ،بيه �أو  7 15بيه �أيه ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة129264 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/12/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1311 :فـي 2019/9/29م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سبيك�سيفرز بي .فـي.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سبيك�سيفري �أوبيتكال �سوبر�ستورز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شركة م�سجلة فـي اجنلرتا وويلز ،فوروم  6باركواي� ،سولنت
بيزن�س بارك وايتلي ،فريهام ،بيه �أو  7 15بيه �أيه ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة129265 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/12/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1311 :فـي 2019/9/29م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سبيك�سيفرز بي .فـي.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سبيك�سيفري �أوبيتكال �سوبر�ستورز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شركة م�سجلة فـي اجنلرتا وويلز ،فوروم  6باركواي� ،سولنت
بيزن�س بارك وايتلي ،فريهام ،بيه �أو  7 15بيه �أيه ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة129266 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/12/19 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1311 :فـي 2019/9/29م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سبيك�سيفرز بي .فـي.
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سبيك�سيفري �أوبيتكال �سوبر�ستورز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :شركة م�سجلة فـي اجنلرتا وويلز ،فوروم  6باركواي� ،سولنت
بيزن�س بارك وايتلي ،فريهام ،بيه �أو  7 15بيه �أيه ،اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/5/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة130072 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/2/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1315 :فـي 2019/10/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ن�سيم املوالح للم�شاريع احلديثة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جناح ا�سرتاحة ال�شاي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2145 :ر.ب� ،132:سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة115673 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/4/28 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1314 :فـي 2019/10/20م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ندمي الطاف الدولية �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :درة �شنا�ص الذهبية العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 426 :ر.ب� ،324:سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144843 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1391 :فـي 2021/5/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فار�ساين و�شركائه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :املجد للتطوير
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/7 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة اآلآتية:
م
1
2
3

رقم
العالمة
29104
66818
78420

4

77165

5
6

72690
72689

7

72615

8

77182

9

77179

77177 10
27209 11
27208 12
77016 13

ا�سـم ال�شركـة
�أ�سواق كيمجيز �ش.م.م
�أ�سواق كيمجيز �ش.م.م
م�شاريع �سهر �ش ذ.م.م
بي �أر اف �سينغابور فوودز
بيتي ليمتد
كامربج نيوتر�شنال فودذ ليمتد
كامربج نيوتر�شنال فودذ ليمتد
كامبرييدج نيوت�شنال فودذ
ليمتد
مرا�س للوجهة الرتفـيهية
�ش.ذ.م.م
مرا�س للوجهة الرتفـيهية
�ش.ذ.م.م
مرا�س للوجهة الرتفـيهية
�ش.ذ.م.م
�أ�سربي هولدينغز ليمتد
�أ�سربي هولدينغز ليمتد
نوفارت�س ايه جي
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تاريخ
املهنــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2002/10/1
التجارة وال�صناعة 2011/2/9
التجارة وال�صناعة 2013/1/13
التجارة وال�صناعة 2012/11/6
التجارة وال�صناعة 2012/12/2
التجارة وال�صناعة 2012/12/2
التجارة وال�صناعة

2012/7/2

التجارة وال�صناعة 2012/11/6
التجارة وال�صناعة 2012/11/6
التجارة وال�صناعة 2012/11/6
التجارة وال�صناعة 2002/2/2
التجارة وال�صناعة 2002/2/2
التجارة وال�صناعة 2012/11/3
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رقم
م
العالمة
77346 14
27556 15
27557 16
27558 17
78865 18
19

7026

75133 20
57371 21

ا�سـم ال�شركـة
�سارا يل �إنرتنا�شونال تي ام
هولدينغز ال ال �سي
�شل انرتنا�شيونال بيرتوليوم
كومباين ليمتد
�شل انرتنا�شيونال بيرتوليوم
كومباين ليمتد
�شل انرتنا�شيونال بيرتوليوم
كومباين ليمتد
فـيتال كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
هوندا جيكن كوجيو
كابو�شيكي كاي�شا
�أو جيه �آي هولدينغز
كوربوري�شن
مها ال�شرق الدولية

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/11/18
التجارة وال�صناعة 2002/3/23
التجارة وال�صناعة 2002/3/23
التجارة وال�صناعة 2002/3/23
التجارة وال�صناعة

2013/3/2

التجارة وال�صناعة

1992/6/3

التجارة وال�صناعة 2012/6/30
التجارة وال�صناعة 2009/5/26

 73344 22فوج�سي�ش �إجنلوت تريدجن وينغ التجارة وال�صناعة 2012/3/19
ميدي بال�س تيك ميديزنيي�ش
 29301 23تيكني�ش هانديلجي�سيل�شافت التجارة وال�صناعة 2002/10/30
�أم بي �أت�ش
�أتالنتك �شينا ويلدجن
التجارة وال�صناعة 2013/8/21
82598 24
كون�سيمبل�س �أنك
�شنغهاي اك�سينت كت�شن اند باث
77507 25
التجارة وال�صناعة 2012/11/25
تكلنولوجي كو ,ال تي دي
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رقم
م
العالمة
76810 26
71040 27
69491 28
69492 29
76819 30
31

7549

32

7550

33

7551

34

7552

79331 35
79332 36

ا�سـم ال�شركـة
�شركة غازات عمان
ال�صناعية �ش.م.م
�شركة �أبو طالب الدولية لال�ستثمار
واخلدمات العامة �ش.م.م
�سيلفـريالين اند�سرتي فـي
تيكاريت انونيم �سريكيتى
�سيلفـريالين اند�سرتي فـي
تيكاريت انونيم �سريكيتى
فورد موتور كمبني
كرافت فودز جروب براندز
ال ال �سي
كرافت فودز جروب براندز
ال ال �سي
كرافت فودز جروب براندز
ال ال �سي
كرافت فودز جروب براندز
ال ال �سي
ال جي كوربوري�شن
ال جي كوربوري�شن

28707 37

�سعيد بن حمود بن �سعيد
ال�شق�صي للتجارة

30404 38

فـيزا انرتنا�شيونال �سريفـي�س
ا�سو�سيي�شن
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املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/10/15
التجارة وال�صناعة 2011/1/11
التجارة وال�صناعة 2011/7/25
التجارة وال�صناعة 2011/7/25
التجارة وال�صناعة 2012/10/16
التجارة وال�صناعة 1992/10/14
التجارة وال�صناعة 1992/10/14
التجارة وال�صناعة 1992/10/14
التجارة وال�صناعة 1992/10/14
التجارة وال�صناعة 2013/2/26
التجارة وال�صناعة 2013/2/26
التجارة وال�صناعة

2002/8/6

التجارة وال�صناعة 2003/4/21
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

� 78864 39سكول الندز انف�ستمنت�س ان فـي التجارة وال�صناعة

2013/2/3

لتجارة وال�صناعة

2003/5/4

30491 40

تي �سي ال تكنولوجي غروب
كوربوري�شن

41

7477

با�ستاكورب

التجارة وال�صناعة 1992/9/23

42

7478

با�ستاكورب

التجارة وال�صناعة 1992/9/23

 29162 43ت�شاينا نورث اند�سرتيز كوربوري�شن التجارة وال�صناعة 2002/10/14
29163 44

ت�شاينا نورث اند�سرتيز
كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2002/10/14

29164 45

ت�شاينا نورث اند�سرتيز
كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2002/10/14

7991

�شينغ �شني رابراند�سرتيال
كومباين ،ليمتد

التجارة وال�صناعة 1993/1/26

75830 47

فونتريا براندز (�سنغافوه)
بي تي اي ليمتد

التجارة وال�صناعة 2012/8/14

75624 48

�شركة �صالون عمرو لل�سيدات
�ش م ل (اوف �شور)

30869 49

اندربريغ ايه جي

التجارة وال�صناعة 2003/6/30

ال�شركة الكويتية إلإنتاج الزيوت
وال�شحوم �ش.م.ك

التجارة وال�صناعة 1992/7/14

46

50

7176
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

51

8634

�شركة �صناعات األأغذية والعجائن
الفاخرة ال�سنبلة  -م�ساهمة

التجارة وال�صناعة 1993/6/28

52

8635

�شركة �صناعات األأغذية والعجائن
الفاخرة ال�سنبلة  -م�ساهمة

التجارة وال�صناعة 1993/6/28

53

8636

�شركة �صناعات االغذية والعجائن
الفاخرة ال�سنبلة  -م�ساهمة

التجارة وال�صناعة 1993/6/28

54

8637

�شركة �صناعات االغذية والعجائن
الفاخرة ال�سنبلة  -م�ساهمة

التجارة وال�صناعة 1993/6/28

�سيت� ,إ�س� ,أ

التجارة وال�صناعة 2012/8/12

75803 55

 78117 56قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78118 57قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78119 58قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78120 59قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78121 60قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78122 61قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78123 62قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78124 63قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78125 64قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

 78126 65قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78127 66قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78128 67قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78129 68قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
 78130 69قنوات �شبكة اجلزيرة اإلإعالمية التجارة وال�صناعة 2012/12/29
29176 70

روتبنكت د .ان�سو زميريمان
جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة 2002/10/14

78038 71

اديل �شو جوددارد �سريفـي�سز
كومبني ليمتد

التجارة وال�صناعة 2012/12/24

81848 72

البريت�س انتيجريتيد باينج
�سي�ستيم ايه بي �سي انك

التجارة وال�صناعة

2013/7/8

73

7470

مون�سانتو تكنولوجي �أل �أل �سي التجارة وال�صناعة 1992/9/23

74

7471

مون�سانتو تكنولوجي �أل �أل �سي التجارة وال�صناعة 1992/9/23

28876 75

باير انتيليكت�شوال بروبرتي
جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2002/9/3

28877 76

باير انتيليكت�شوال بروبرتي
جي ام بي ات�ش

التجارة وال�صناعة

2002/9/3

29070 77

باير كون�سومر كري ايه جي

التجارة وال�صناعة 2002/9/24
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

29071 78

باير كون�سومر كري ايه جي

التجارة وال�صناعة 2002/9/24

7954

فونتريا براندز (�سنغافور)
بي تي اي ليمتد

التجارة وال�صناعة 1993/1/23

79

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

28811 80

روينتا ويريك جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة 2002/8/25

81186 81

ام  7توباكو تريدينغ �ش.م.ح

التجارة وال�صناعة 2013/5/30

28571 82

تايلوت�س فارما أ� ج

التجارة وال�صناعة 2002/7/22

77155 83

مريايدا اند�سرتي كو ,ليمتد التجارة وال�صناعة 2012/11/6

29079 84

فريزر اند نيف ليمتد

التجارة وال�صناعة 2002/9/28

29080 85

فريزر اند نيف ليمتد

التجارة وال�صناعة 2002/9/28

29252 86

فريزر اند نيف ليمتد

التجارة وال�صناعة 2002/10/26

� 81935 87إفريك�س فارما�سيوتيكالز ا�س ايه التجارة وال�صناعة 2013/7/11
31169 88

جوجو �إند�سرتيز

التجارة وال�صناعة 2003/8/20

31170 89

جوجو �إند�سرتيز

التجارة وال�صناعة 2003/8/20

� 76199 90أمرييكان �إنرتنا�شيونال جروب �إنك التجارة وال�صناعة 2012/9/16
� 76200 91أمرييكان �إنرتنا�شيونال جروب �إنك التجارة وال�صناعة 2012/9/16
ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو
28934 92
�سورفـيليان�س ا�س �.أ
-217-

التجارة وال�صناعة 2002/9/10

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال دو
28935 93
�سورفـيليان�س ا�س �.أ

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2002/9/10

28936 94

ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال
دو �سورفـيليان�س ا�س �.أ

التجارة وال�صناعة 2002/9/10

28937 95

ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال
دو �سورفـيليان�س ا�س �.أ

التجارة وال�صناعة 2002/9/10

28938 96

ا�س جي ا�س �سو�ستية جرنال
دو �سورفـيليان�س ا�س �.أ

التجارة وال�صناعة 2002/9/10

28658 97

ديادورا ا�س.بيه .ايه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

28659 98

ديادورا ا�س.بيه .ايه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

28660 99

ديادورا ا�س.بيه .ايه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

28661 100

ديادورا ا�س.بيه .ايه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

28662 101

ديادورا ا�س.بيه .ايه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31

28663 102

ديادورا ا�س.بيه .ايه

التجارة وال�صناعة 2002/7/31
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ا�ستــــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار �إلى �أنه قد وقع خطـ ـ�أ مـ ــادي عنـد ن�شر
بيانات نقل ملكية العالمة التجارية رقم ( ،)١٥٢٤٨٥املن�شورة فـي اجلريـدة الر�سميـة العدد
( ،)١٤٦٦ال�صـادر بتاريـخ  ١١ربيع الثاين ١٤٤٤هـ ،املوافـ ــق  ٦نوفمرب ٢٠٢٢م� ،إذ وردت كاآلآتي:
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
وال�صحيـــــــح هـــــــو:
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 :ال�سيف العربي احلديثة للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :االختيار األأول للعود والبخور
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�سجــــــل2022/١١/٩ :م
لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار �إل ــى �أنــه قد وق ــع خط أ� م ــادي عن ــد ن�شر
�إعالن انتهاء �أعمال الت�صفية ل�شركة روعة األأنظار للتعمري �ش.م.م  ،املن�شور فـي اجلريـدة
الر�سمية العدد ( ، )١٤٥٠ال�صادر بتاريخ  ١٨من ذي احلجة ١٤٤٣هـ  ,املوافــق  ١٧من يوليو ٢٠٢٢م،
اإلع ـ ــالن عل ــى �أنه بدء �أعمال الت�صفية لل�شركـ ـ ــة املذكورة ،بينمـ ـ ــا ال�صحي ــح
�إذ وردت �صيغـة إ
هو �إع ــالن انتهاء �أعمال الت�صفية لها كاآلآتي :
جا�سم بن ن�صيب بن �صغري ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روعة األأنظار للتعمري �ش.م.م
يعلـن جا�سم بن ن�صيب بن �صغري ال�سعدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روعـ ــة األأنظ ــار للتعم ــري
�ش.م.م ،وامل�سجل ـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٨٤٢٠ع ــن انتهـ ــاء �أع ـمـ ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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�أحمد بن �سعيد بن علي الهاليل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم املحطة ال�سياحي �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن علي الهاليل أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة مطعم املحطة ال�سياحي
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،2125498وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/9/28م ،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:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٣٠٩ :ر.ب٢١٧ :
هاتف رقم٩٣٣6٦٦٦٠ :
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
عبداحلنني باغلو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روا�س العاملية �ش.م.م
يعلن عبداحلنني باغلو �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة روا�س العاملية �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى
�أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٤٤٤٥٠١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م،
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:
هاتف رقم٧١٠٦٥٩٩١ :
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
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خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق م�سقط املتميزة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �شرق م�سقط املتميزة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٠١٥٧٦وللم�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:
�ص.ب ١٤٤٨ :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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارات الدولية امل�شرقة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليـمان بـن �صالـح الوهيبــي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�سيــارات الدوليــة
امل�شرق ــة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٦١٨٢٤وللم�صفـي
وحـده حــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـيـة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعلـى 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 ٣٢٥ :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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عا�صم بن حمود بن �سعيد البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقاولون للتطوير العقاري  -ت�ضامنية
يعلن عا�صم بن حمود بن �سعيد البطا�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة مقاولــون للتطويـر
العقـاري  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١١٠٧٠٣٦وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
�ص.ب ١٢٩ :ر.ب٤٢٤ :
هاتف رقم٩٩٢٧٦٤٤٩ :
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
�أ�سعد بن عبداللـه بن مبارك ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر �صحار العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن �أ�سعد بن عبداللـه بن مبارك ال�شبلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ب�شائر �صحار العاملية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،1071241وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 ٢٣٣ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٥٨٥٦٥٢٢ :
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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عبداجلليل بن حبيب املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بو�سطن لال�ستثمارات �ش.م.م
يعلن عبداجلليل بن حبيب املعيني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة بو�سطن لال�ستثمارات �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٣٢١٢١٢وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ 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:
�ص.ب ٤٤٠ :ر.ب١٣٣ :
هاتف رقم٩٩٣٥٠٥٩٣ :
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 �سيف بن �سامل الفجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفجري احلديثة  -تو�صية
يعلن علي بن �سيف بن �سامل الفجري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع الفجري احلديثة -
تو�صية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١١٨٨٥٢٠وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/31م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٠٣٠٤٥٥ :
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
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م�صبح بن �سامل بن م�صبح القريني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع القريني املتحدة �ش.م.م
يعلن م�صبح بن �سامل بن م�صبح القريني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة م�شاريع القريني
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١١١٤٨٤٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٤/٧م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٥٥٩٥٥١ :
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 أ�ع 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
هيثم بن �ساعد بن را�شد ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط النور العاملية �ش.م.م
يعلن هيثم بن �ساعد بن را�شد ال�سعدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خط النور العاملية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٠٩٣١٦٨وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٢٢٥٣٠٠٨ :
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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�سامل بن خمي�س بن �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س الريح للتجارة �ش.م.م
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سامل العي�سائي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �شم�س الريح للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١١١٤٣٠٥وللم�صفي وحـده ح ــق
متثيــل ال�شركـ 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:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٤٠٠ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٩٣٨٣٦٥٤ :
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 أ�ع 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 �صالح بن عبداللـه اخلميا�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضوء احلا�ضر �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �صالح بن عبداللـه اخلميا�سي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �ضوء احلا�ضر
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٣٨٤٧٠٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 رقم٩٩٥٩٧٨١٧ :
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 أ�ع 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 ح�سن بن حممد املجيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ت�سويق ال�سيارات وقطع الغيار �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد املجيني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة مركز ت�سويق ال�سيارات
وقطع الغيار �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٢٧٥٥٠٠وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 3168 :ر.ب112 :
هاتف رقم99313743 :
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 العربية للبنية التحتية واإلإن�شاءات �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد املجيني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة العربية للبنية التحتية
واإلإن�شاءات �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٠٩٥٥٢٠وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 ٦٣٣ :ر.ب١١٤ :
هاتف رقم99313743 :
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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�سلطان بن عبداللـه بن حممد الربيعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سلطان بن عبداللـه بن حممد الربيعي و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سلطان بن عبداللـه بن حممد الربيعي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سلطان بن عبداللـه بن
حممــد الربيعــي و�شرك ــاه للتجــارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري
بالرقــم  ،٣٠٥٩٠٥٧وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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
هاتف رقم٩٩٦٦٧٧٧٨ :
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
علي بن �سهيل بن علي بيت �سعيد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن �سهيل علي بيت �سعيد و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سهيل بن علي بيت �سعيد �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة علي بن �سهيل علي
بيت �سعيد و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم
 ،٢٠٦٧٩٤٣وللم�صفــي وحـده حـ ــق متثيـ ــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـي ـ 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 �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٢٧٦٥٨٨٨ :
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 الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكعبي خلدمات املقاوالت والت�شييد �ش.م.م
يعلن مكتــب الكــون  -حما�سبــون قانونيون  -أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الكعبـ ــي خلدم ــات
املقــاوالت والت�شييد �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم ،١٢٣٩١٥٢
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١ :
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
�صربية بنت ريا�ض بن عبداللـه البو�سعيدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات امل�شرتيات العاملية �ش.م.م
تعلن �صربية بنت ريا�ض بن عبداللـه البو�سعيدية أ�نـها تقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خدمات امل�شرتيات
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٧١٨١٩٣وللم�صفية
وحـدها ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٦٠ :ر.ب١١٦ :
هاتف رقم٩٧٠١٠١٠١ :
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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ماجد بن �سامل بن حممد الكندي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عني الثوارة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ماجد بن �سامل بن حممد الكندي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة تالل عني الثوارة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ،١١١٠٩٥١وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 ٩٠ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٥٥٥٤٢٥٥ :
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
خليل بن علي بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خليل بن علي بن حممد البلو�شي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن خليل بن علي بن حممد البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة خليل بن علي بن حممد
البلو�شي و�أوالده للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٣٠٨٨٥٥
وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
�ص.ب ١٧ :ر.ب٣٢٤ :
هاتف رقم٩٢٢٢٤٤٠١ :
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
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ع�صام بن عبا�س بن رحمت الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفرا�شة امللكية املتميزة �ش.م.م
يعلن ع�صام بن عبا�س بن رحـمت الرئي�ســي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الفرا�ش ــة امللكيــة
املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١٢٠٩٥٣٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٦م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٧٠٥ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٠٠٨٨٤٨ :
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
�سعيد بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الل�ؤل�ؤة امل�ضيئة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سامل بن م�سعود النزواين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة الل�ؤل ـ�ؤة امل�ضيئ ــة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،٨٠٧٦٤١٣وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
حمافظة الربميي
�ص.ب ٤٠٦ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم٩٩٥٢٦٢٧٤ :
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 �صقر بن خالد البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهل اخلليج احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن �صقر بن خالد البو�سعيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة �سهل اخلليج احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم  ،١٢٥١٤٤٣وللم�صفي وحـده
ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٨٥٠٢٠ :
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
�سامل بن عبداللـه بن خلفان احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األألوان للتميز �ش.م.م
يعلن �سامل بن عبدالـله بن خلفان احلو�سني أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة األألوان للتميز �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ،١١٦٩٦٧٦وفــقا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢٢/8/10م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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
�ص.ب ١٨٤٤ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٨٢٢٥٥٣٣ :
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 حممد بن عبداللـه �آل عبدال�سالم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ينابيع ال�سالم احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حممد بن عبداللـه �آل عبدال�سالم �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع ال�سالم
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم
 ،١١٤٥٥٣٤وفــقا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٨م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ 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 رقم٩٩٨٨٠٥٩٦ :
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
مبارك بن هديب بن �ضحي ال�سلطي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فاحتة اخلري للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مبارك بن هديب بن �ضحي ال�سلطي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة فاحتة اخلري للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ،١٦٦٢١٩٨وفــقا التفــاق
ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٩م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
�ص.ب ٣٩٨١ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٤٤١٣٤٥٦ :
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 البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دلتا كوربوري�شن لتجهيزات حقول النفط �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة دلتا كوربوري�شن لتجهيزات
حقــول النفــط �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم  ،١٣٥٨٣١٣وفــقا
التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٦/١م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق األأول
�ص.ب ٧٠ :ر.ب٣١٩ :
هاتف رقم ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨ :فاك�س رقم٢٦٨٥٧٠٨٧ :
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
عبدالعزيز بن عبداللـه بن حممد الرو�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س الهمبار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عبدالعزيز بن عبداللـه بن حممد الرو�شدي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نربا�س الهمبار
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم ،١١٩٤٣٥٩
وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 رقم٩٥٩٢٧٤٩٢ :
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
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حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء احلد الع�صرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سماء احلد الع�صرية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم ،١١٢٦٧٨٧
وفــقا التفــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٣م ,وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٢٠٩ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٩٠٠٣٢٦٧ :
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
م�سعود بن علي بن م�سعود الهذيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط التقنية الذكية �ش.م.م
يعلن م�سعود بن علي بن م�سعود الهذيلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة خط التقنية الذكية �ش.م.م،
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم  ،١٣٨٢٣٩٣وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ 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 ٦١٣ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٩٨٥٨٢١٢ :
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
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عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الدولية للقمح �ش.م.م
يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور تامراب أ�نـه يقوم بت�صفـيــة ال�شركة الدولية
للقمح �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم  ،١٣٦٧٩٢٦وفــقا التفــاق
ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٧م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٩٣٥٦٣٦٢ :
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
�سيف بن �سعيد بن حممد اليحمدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار اليحمدي للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن �سيف بن �سعيد بن حممد اليحمدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار اليحمدي للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ،١١١٤٠١٠وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 ٤٠٦ :ر.ب١١٩ :
هاتف رقم٩٧٦٣٤٧٦٤ :
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
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�أمري حممد �أن�صاري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأمرية للمك�سرات اإلإيرانية �ش.م.م
يعلن �أمري حممد �أن�صاري أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة األأمرية للمك�سرات اإلإيرانية �ش.م.م،
وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم  ،١٢٧٩٠٠٠وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ 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 رقم٩١٣٦٠٩٨٨ :
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
هالل بن خلفان بن �سيف احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س الفجر للخدمات والتجارة  -تو�صية
يعلن هالل بن خلفان بن �سيف احلرا�صي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة نور�س الفجر للخدمات
والتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم  ،١٠٧٢٠٩٢وفــقا التفــاق
ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٤م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٩٣٣٠٣٦٦ :
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 عبداللـه بن عو�ض ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة احلافة للبناء وترميم العمارة التقليدية وامل�سح األأثري �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن عو�ض ال�شنفري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة احلافة للبناء وترميم
العمارة التقليدية وامل�سح األأثري �ش.م.م ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقــم
 ،١٣٧٣١٥٢وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 رقم٩٢٦٩٢١١١ :
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 خمي�س بن �سعيد البو�صافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع األأمل للتطوير �ش�.ش.و
يعلن �أحمد بن خمي�س بن �سعيد البو�صافـي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شراع األأمل للتطوير
�ش�.ش.و ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم  ،١٤٢١٧٣٢وفــقا التفــاق ال�شركــاء
امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 قريات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٦٥ :ر.ب١٢٠ :
هاتف رقم٩٥٦٣٧٤٧٥ :
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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�سامل بن م�سلم بن عبيد �سمحان امل�سهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سامل م�سلم �سمحان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن م�سلم بن عبيد �سمحان امل�سهلي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سامل م�سلم �سمحان
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقــم ،١٠٠٨٠٢٥
وفــقا التفــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٨م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 رقم٩٨٠٥٠٥٥٠ :
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
�أحمد بن م�سلم بن علي املع�شني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قنديل مدينة احلق للتجارة  -ت�ضامنية]
يعلن �أحمد بن م�سلم بن علي املع�شني �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة قنديل مدينة احلق للتجارة -
ت�ضامنيــة ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٧٦٠٥وف ـق ــا التف ــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١٨م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٩٥٣٤٤٩٩ :
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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م�سلم بن �أحمد بن �سعيد تبوك
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم �أحمد �سعيد تبوك للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن م�سلم بن �أحمد بن �سعيد تبوك �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�سلم �أحمد �سعيد تبوك
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلــة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجــاري بالرقـ ــم ،1005152
وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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 رقم99282292 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عامر بن �أحمد بن �سعيد تبوك للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن م�سلم بن �أحمد بن �سعيد تبوك �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عامر بن �أحمد بن �سعيد
تبــوك للتج ــارة واملقــاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم
 ،١٠٣٩٧٠٤وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
اآلتـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم99282292 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأحمد الدولية �ش.م.م
يعلــن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة األأحمد الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1042711
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 ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 556 :ر.ب121 :
هاتف رقم99226222 - 22347308 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب ويت املتحدة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجنادين للم�شاريع الوطنية �ش.م.م
يعلــن مكتب ويت املتحدة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة اجنادين للم�شاريع
الوطنية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1114328وللم�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 493 :ر.ب113 :
هاتف رقم99561891 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات ال�سعادة للتجارة �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات ال�سعادة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1806483وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/30م ،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
اآلتـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم92777045 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البادية ل�صناعة الطابوق �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة البادية ل�صناعة
الطابوق �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1010498وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/30م ،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
اآلتـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم92777045 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع التقنية املزدهرة �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع
التقنية املزدهرة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1610325
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/30م ،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
اآلتـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم92777045 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امل�صنع الوطني ألأجهزة �إطفاء احلريق  -تو�صية
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة امل�صنع
الوطني ألأجهزة �إطفاء احلريق  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1526715وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/30م ،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:
هاتف رقم92777045 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنيا للتجارة وامل�شاريع �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة جنيا للتجارة
وامل�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٠٥٠٤٩٨وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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
اآلتـي:
علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٢٧٧٧٠٤٥ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للت�صاميم الداخلية وامل�شاريع �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة جمان
للت�صاميم الداخلية وامل�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم
 ،1002698وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٢٧٧٧٠٤٥ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شهامة للم�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�شهامة
للم�شاريع املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1102894
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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
اآلتـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٢٧٧٧٠٤٥ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صناعات العربية للبال�ستيك �ش.م.م
يعلن �سلمان بن را�شد بن عبداللـه �آل فنه العرميي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شرك ــة ال�صناعات
العربية للبال�ستيك �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1610228
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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
اآلتـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٢٧٧٧٠٤٥ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-245-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1467

را�شد بن �سامل بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف جمان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�شارف جمان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1083947
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:
هاتف رقم95804482 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �شم�س طرابل�س للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س طرابل�س للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1076697
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:
هاتف رقم95804482 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عجائب دبيك للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة عجائب دبيك للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1056845وللم�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
اآلتـي:
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم95804482 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق العمران للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شروق العمران للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،١٠٩٥٤١٧وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٥٨٠٤٤٨٢ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �شوامخ العمران احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركةم�شاريع �شوامخ العمران
احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم
 ،1105678وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
اآلتـي:
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٥٨٠٤٤٨٢ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س قرطبة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سامل بن حممد احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شم�س قرطبة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقــم  ،1115226وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ 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:
هاتف رقم٩٥٨٠٤٤٨٢ :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الزلفى لال�ست�شارات واألأعمال
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة اجلوري للتجارة �ش.م.م
يعلــن مكتب الزلفى لال�ست�شارات واألأعمال �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة وردة اجلوري للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1533665وللم�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:
هاتف رقم90606047 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
جمعة بن علي بن جمعة الكعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أفالج حم�ضة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن جمعة بن علي بن جمعة الكعبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أفالج حم�ضة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،8070482وللم�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 512 :ر.ب512 :
هاتف رقم93177739 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سليم املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�سات الرتبة للمقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حممد بن �سليم املالكي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سا�سات الرتبة
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1253561وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/١٠/24م ،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
اآلتـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99588788 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مزنة بنت عمر بن قا�سم البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املزن احلمراء �ش.م.م
تعلن مزنة بنت عمر بن قا�سم البلو�شية �أنـها تقوم بت�صفـيــة �شركة املزن احلمراء �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1011933وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١٠/27م ،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�صفــية ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم93668414 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفــية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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ح�سن بن �سيف بن مبارك البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سماء كروان احلديثة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن ح�سن بن �سيف بن مبارك البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سماء كروان احلديثة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1156059
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
هاتف رقم98082104 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سليمان بن �سعيد بن ب�شري الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم القنديل الذهبي �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سعيد بن ب�شري الزيدي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة مطعم القنديل الذهبي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1183614وللم�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
هاتف رقم99595043 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
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 �ضواحي املدينة الثالثية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سليمان بن �صالح الوهيبي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �ضواحي املدينة الثالثية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1305523وللم�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 4233 :ر.ب112 :
هاتف رقم99886417 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن نا�صر بن �سامل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ن�صر نا�صر عبداللـه �سليم اجلابري للتجارة �ش�.ش.و
يعلن �صالح بن نا�صر بن �سامل اجلابري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ن�صر نا�صر عبداللـه �سليم
اجلابري للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،1425591
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/9/28م ،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
اآلتـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب 2216 :ر.ب133 :
هاتف رقم91942701 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عادل بن علي بن �سامل ال�صبحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شاطي األأبي�ض العاملية �ش.م.م
يعلن عادل بن علي بن �سامل ال�صبحي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شاطي األأبي�ض العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1142357وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/11/2م ،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:
اخلو�ض � -شارع مزون � -سكة رقم  - 71 :مبنى رقم - 71 :الطابق األأر�ضي
�ص.ب 40 :ر.ب132 :
هاتف رقم96313036 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منزل األأحالم الدولية �ش.م.م
يعلن عادل بن علي بن �سامل ال�صبحي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة منزل األأحالم الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1150719وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠18/3/19م ،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:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 40 :ر.ب132 :
هاتف رقم96313036 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن حممد بن عامر احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف الغيوم للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن نا�صر بن حممد بن عامر احلجري �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة طيف الغيوم للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1128152وللم�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 50 :ر.ب421 :
هاتف رقم99341280 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن نا�صر بن خليفة البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق منح الوطنية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن نا�صر بن خليفة البو�سعيدي �أنـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة �آفاق منح الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1195171وللم�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 619 :ر.ب130 :
هاتف رقم97775075 :
اإلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
اإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا إ
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-254-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٧

مو�سى بن عبداللـه بن را�شد التوبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالئع منح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مو�سى بن عبداللـه بن را�شد التوبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة طالئع منح للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،٥٠٩٥٤٣٣عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن �ساملني ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خناجر �صحار للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن علي بن �ساملني ال�شبلي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة خناجر �صحار للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٢٩٢٧٩عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكناري املتكاملة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �صالح بن �سليمان احلب�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع الكناري
املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٢٩٩٥٠عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عادل بن عامر بن حمود الوردي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال اجلزيرة اخل�ضراء  -تو�صية
يعلـن عادل بن عامر بن حمود الوردي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة جبال اجلزيرة اخل�ضراء -
تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٣٩١٨٥عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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طالل بن حممد بن علي الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق �صحار الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن طالل بن حممد بن علي الفار�سي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �آفاق �صحار الذهبية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٠٣٤١٤عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء خلدمات االت�صاالت �ش.م.م
يعلـن مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة
ال�صحراء خلدمات االت�صاالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم
 ،١٦١١٤١٠عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبدالرزاق بن �سعيد بيت باحجاج
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ندمي اخلليج الدولية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن حممد بن عبدالرزاق بن �سعيد بيت باحجاج ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ندمي اخلليج
الدولية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم
 ،١١٦٦٩٥٢عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن حممد بن علي الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد الهند�سة احلديثة �ش.م.م
يعلـن خالد بن حممد بن علي الدرعي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة رواد الهند�سة احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٤٦٥٧٨عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن �سليم اخلاطري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو م�صعب اخلاطري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن �سليم اخلاطري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أبو م�صعب اخلاطري
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،١٠١٩٧٤٧
عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن �أحمد بن �سعيد الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الو�سق احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن �أحمد بن �سعيد الريامي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الو�سق احلديثة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٢٥٤١٩عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يو�سف بن �أحمد بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوم التعاون للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن يو�سف بن �أحمد بن علي البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة جنوم التعاون للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١١٣٤٧٠عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
و�سام بن �سامل بن �سعيد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الو�سام للم�شاريع املتطورة �ش.م.م
يعلـن و�سام بن �سامل بن �سعيد البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الو�سام للم�شاريع املتطورة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١٨٠٣٦٦عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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ريا�ض بن هالل بن حارب البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة جمان الريفية  -ت�ضامنية
يعلـن ريا�ض بن هالل بن حارب البو�سعيدي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة واحة جمان الريفية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٣٥١٩٨٠عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عزاء بنت �سلوم بن را�شد امل�سكرية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عزاء بنت �سلوم بن را�شد امل�سكري و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن عزاء بنت �سلوم بن را�شد امل�سكرية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركــة عزاء بنت �سلوم بن را�شد
امل�سكري و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم
 ،٦٠٤٩٠١٠عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
عبداللـه بن �أحمد بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املنهمر �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �أحمد بن زاهر العربي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املنهمر �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٣٠٦٦٣٥عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الفي�صل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجر األأ�سود للم�شاريع املتحدة �ش.م.م
يعلـن مكتب الفي�صل لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة احلجر األأ�سود للم�شاريع
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٦٩٣٢٠عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأماكن الالمعة للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن عبداللـه بن حممد املعمري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة األأماكن الالمعة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٣٧٧٥٩عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ملياء بنت �سلطان بن عامر احلب�سية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ملياء وجناة للتجارة �ش.م.م
تعلـن ملياء بنت �سلطان بن عامر احلب�سية ب�صفـتها امل�صفية ل�شركــة ملياء وجناة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ،١٠٤٦٨٤١عن انتهاء �أعمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املبدع للت�سويق �ش.م.م
يعلـن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املبدع للت�سويق
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١١١٠١٠عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن م�سعود بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املعامل الدولية لإلإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن علي بن م�سعود بن حممد العامري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املعامل الدولية
لإلإن�شاءات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،٦٠٣٦٨٧٢عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سلطان بن �سيف بن علي البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الفاتك للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سلطان بن �سيف بن علي البادي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ربوع الفاتك للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٩١٥٢٣عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ابت�سام بابكر النور م�صطفى النور
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابت�سام النور و�شركاه �ش.م.م
تعلـن ابت�سام بابكر النور م�صطفى النور ب�صفـتها امل�صفية ل�شركــة ابت�سام النور و�شركاه
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١٧٨٥٢٩عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
حممد �أحمد اجهام �صفرار
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق للجب�س �ش.م.م
يعلـن حممد �أحمد اجهام �صفرار ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة البريق للجب�س �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٣١٥٤٧٨عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي والتميمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة العجمي والتميمي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٤٨١٤٤٤عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مبارك بن �سعيد بن مبارك البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهذب للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مبارك بن �سعيد بن مبارك البلو�شي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة املهذب للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٦٨٨٩٢عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن حممد بن �سامل املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�سوار الباطنة الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عمر بن حممد بن �سامل املرزوقي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �أ�سوار الباطنة الع�صرية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١٧٩٢٣٧عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن خلفان بن �سامل البحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة بوفارديا �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن خلفان بن �سامل البحري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة زهرة بوفارديا �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٣٣٧٧٥٠عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مازن بن �سلطان بن �سامل اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة درة �سمائل املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مازن بن �سلطان بن �سامل اجلابري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة درة �سمائل املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٢٢٢١٤عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خمي�س بن جمعة بن خمي�س اجله�ضمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع روابي قريات الوطنية �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن جمعة بن خمي�س اجله�ضمي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة م�شاريع روابي
قريات الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١٣٣١٦٤عن
انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إ�شراقة الريموك للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سلطان بن حممد بن �سليمان الكلباين ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة �إ�شراقة الريموك
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٦٣٠٤٧عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عي�سى بن خلفان بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هم�سات الرياع الوطنية �ش�.ش.و
يعلـن عي�سى بن خلفان بن حممد الناعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة هم�سات الرياع الوطنية
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٨٣٠١٥عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن �أحمد بن �سعود الكندي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرهم املتحدة  -تو�صية
يعلـن �سليمان بن �أحمد بن �سعود الكندي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة الدرهم املتحدة  -تو�صية،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١١٠٩٩٦١عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

-262-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٧

�سعيد بن �سامل بن عو�ض ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كان املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن �سامل بن عو�ض ال�شحري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة كان املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٧٩٥١٠عن انتهاء
�أعمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القافلة الدولية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة القافلة الدولية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٠٩٧٥٦عن انتهاء �أعمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن حممد بن �سيف العموري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صمود لإلإن�شاءات �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن �سيف العموري ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة ال�صمود لإلإن�شاءات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٢٦٢٦١٦عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خليفة بن حماد بن را�شد الكعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التوافق الفكري للتجارة  -تو�صية
يعلـن خليفة بن حماد بن را�شد الكعبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركــة التوافق الفكري للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،١٣٤٨٨٧٨عن انتهاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن خمي�س املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنان املتحدة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن خمي�س املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جنان املتحدة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٠٧٣٠ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلابري والقليبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن عبداللـه اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اجلابري والقليبي
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٣٠٢٨٩٠ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن علي بن �سليمان الدرمكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهول املدينة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن علي بن �سليمان الدرمكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سهول املدينة الذهبية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٥٤٦٨٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عادل بن دا�ؤد البحراين و�شريكه للتجارة -ت�ضامنية
يعلـن فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عادل بن دا�ؤد البحراين
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣١٧٨٧٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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