ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1468

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

األأحــد  25ربيـع الثانـي 1444هـ

املواف ــق  20نوفمب ــر 2022م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة
مر�س ــوم �ســلطان ـ ــي رق ــم  2022/٧٣باعتماد الهيكل التنظيمي جلهاز الرقابة املالية
واإلإدارية للدولة.
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العـدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١١٣صـادر فــي  2022/١١/١٤ب�إ�صدار مدونة قواعد
�سلوك اخلرباء وخرباء اإلإفال�س.
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
				
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022 /574صـادر فــي  2022/١١/9ب�إ�صدار الئحة تنظيم
مكاتـب اعتماد طلبات امل�ستثمر األأجنبي.
املجلــ�س األأعلــى للق�ضــاء
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١٩٦صـادر فــي  2022/١١/١٣بتحديد �أحوال و�ضوابط
اإلإ�شهاد على املحررات.
هيئة الطريان املدين
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/١٢٠٨صـ ــادر فــي  2022/١٠/١٨بتعدي ــل بعــ�ض �أحكــام
الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين.
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جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٦١٢صـ ــادر فـ ــي  2022/١١/١٥ب�إ�صـدار النظـام األأكادميـي
جلامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة.
33
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن ت�سجيل منوذج �صناعي.
79
اإلإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
80
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
299
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
300
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
308
ا�ستــدراك.
315
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات األأ�شخرة الع�صرية للتجارة  -تو�صية316 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر بن �سامل بن حمد العلوي وابنه للتجارة  -تو�صية316 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد �سامل م�سلم املحرمي ال�شاملة للتجارة �ش�.ش.و317 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل جرزمي �ش.م.م.
317
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرافـي للحلول والتجارة �ش.م.م.
318
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملي ــة للتوري ــدات والتج ــارة �ش�.ش.و318 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأبراج الثالثة �ش.م.م.
319
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحمود العاملية للزجاج �ش.م.م.
319
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غيداء املخيني و�شريكتها للتجارة �ش.م.م320 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مكتب دليل املحا�سب لتدقيق احل�سابات �ش�.ش.و320 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمي متان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية321 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قو�س قزح الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م321 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة األأ�صدقاء �ش.م.م.
322
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جواد �سلطان لإلإلكرتونيــات واالت�ص ــاالت �ش.م.م322 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شيخ للتجارة  -ت�ضامنية.
323
�إعالن عن بــدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علـي ب ــن �صالح بن علـ ــي امل�سلم ــي وابنت ـ ــه
للتجارة  -تو�صية.
323
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكري�ستال الزرقاء الدولية �ش.م.م.
324
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف ويون�س �أبناء خمي�س بن �سعيد الذهلي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
324
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف احليل للتجارة �ش.م.م.
325
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة العرب احلديثة �ش.م.م.
325
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القارب ال�سريع �ش.م.م.
326
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق اخل�ضراء احلديثة للتجارة  -تو�صية326 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�صام البلو�شي للمقاوالت �ش.م.م.
327
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة الباطنة املا�سية �ش�.ش.و.
327
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفاري �صاللة لل�سياحة والغو�ص �ش.م.م328 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ق�صار ال�شامل �ش.م.م.
328
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إدارة امل�شاريع واملقاوالت �ش.م.م.
329
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اخلد للتجارة  -ت�ضامنية.
329
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع اإلإبداع �ش.م.م.
330
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاهري الغبرياء �ش.م.م.
330
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العال املت�ألقة �ش�.ش.و.
331
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الزعفران للتجارة واملقاوالت �ش.م.م331 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللواء املتحدة �ش�.ش.و.
332
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحـدة لألأعمال املتقدمة �ش.م.م.
332
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر العرب للخدمات البحرية �ش.م.م.
333
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوحدة الوطنية لتعمري �ش.م.م.
333
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكامل للت�شيد واخلدمات �ش.م.م.
334
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للتطوير والت�سويق �ش.م.م.
334
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كي�سون العمانية �ش.م.م.
335
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع التميز العاملية �ش�.ش.و.
335
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة العامل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و336 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خ�ضراوين الع�صرية للمقاوالت �ش.م.م336 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت املعدات �ش.م.م.
337
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات امللحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية337 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شول للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
338
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دار العز للتطوير �ش�.ش.و.
338
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج القليعة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية339 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناهل الظاهرة للتجارة �ش.م.م.
339
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل النه�ضة العاملية �ش�.ش.و.
340
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية الكربى للزجاج واألأملنيوم �ش.م.م340 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة الكرامة للم�شاريع الذهبية �ش.م.م.
341
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س ال�سند  -تو�صية.
341
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء ال�سويق املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية342 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطيع للم�شاريع احلديثة �ش.م.م.
342
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط العايل �ش�.ش.و.
343
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر هيتام العاملية �ش�.ش.و.
343
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براحة اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية.
344
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س غال للتجارة �ش�.ش.و.
344
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الزهراء للجملة �ش.م.م.
345
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباطنة للخدمات ال�صناعية �ش.م.م.
345
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال امل�سرات �ش.م.م.
346
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رنا العاملية  -تو�صية.
346
347
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الف�ضاء احلر لألأعمال �ش.م.م.
347
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن اللوية  -تو�صية.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلذر األأخ�ضر الدولية �ش.م.م.
348
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخت�ص األأول للتجارة �ش.م.م.
348
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون األأ�شخرة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية349 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الوجلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م349 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أم عبداللـه املتحدة �ش.م.م.
350
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الودائع الف�ضية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية350 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان اخلابورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م351 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرو�ش الدولية �ش.م.م.
351
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبة اخلليج للتجارة �ش.م.م.
352
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سراب الدولية للتجارة �ش.م.م.
352
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دقة التقنية للنظم األأمنية �ش.م.م.
352
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منهاج للتكنولوجيا واخلدمات �ش.م.م352 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد العوينات للتجارة  -تو�صية.
353
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن حممد بن �سيف ال�شيدي و�إخوانه
للتجارة  -تو�صية.
353
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سامل الرزيقي لألأعمال الرائدة  -تو�صية353 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأعراق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية353 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �سعيد بن حميد ال�شام�سي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
354
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل الربميي �ش.م.م.
354
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مبادرة للم�شاريع التجارية �ش.م.م.
354
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحور للبرتول  -ت�ضامنية.
354
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهمات الدولية �ش.م.م.
355
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ناعور املاء �ش.م.م.
355
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الغيل الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية355 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعدية للورود الوردية �ش.م.م.
355
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجمل لألأثاث  -ت�ضامنية.
356
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صافرة الذهبية للخدمات الريا�ضية �ش.م.م356 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبيد بن �أحمد ال�سعدي و�شريكه للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
356
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قهوة األأمرية  -ت�ضامنية.
356
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م.
357
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برلنت العاملية �ش.م.م.
357
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م357 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق اجلازر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية357 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة تكنيك الدولية �ش.م.م.
358
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل ال�سهيلي للتجارة �ش.م.م.
358
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزارع جبل �شم�س  -ت�ضامنية.
358
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما الباطنة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية358 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�شائر ال�سلطنة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية359 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبراهيم وم�سفر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية359 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأفق املتميز للحديد واخلردة  -ت�ضامنية359 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركـ ــة م�سفـ ــر بن طالـ ــب بن حممـ ــد الري�سي
و�شريكه للتجارة  -تو�صية.
359
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط العايل للهند�سة  -تو�صية.
360
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن علي العجمي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية360 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة لوى املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية360 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية العاملية لال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م360 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة العقدة للتجارة  -ت�ضامنية.
361
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �صحار امل�شرقة للتجارة �ش.م.م361 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كمه خلدمات اآلآبار �ش.م.م.
361
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريق ال�صحراء الذهبي �ش.م.م.
361

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بر الربيك للتجارة  -تو�صية.
362
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوعد الذهبي للتجارة  -تو�صية.
362
362
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شبلي الرائدة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة اخل�ضراء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية362 .
٣٦٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفياء الر�ستاق الوطنية  -ت�ضامنية.
٣٦٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم جمز ال�صغرى  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنهار العار�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٦٣ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عمر بن دروي�ش بن �سليمان البلو�شي
٣٦٣
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأبراج املا�سية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية٣٦٤ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف بن �أحمد الرحبي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية٣٦٤ .
٣٦٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطفل احلديثة للتجارة  -تو�صية.
٣٦٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار املدينة الوطنية  -ت�ضامنية.
٣٦٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق ال�شم�س الباهر  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�شرق األأو�سط املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣٦٥ .
٣٦٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٦٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اجلبل ال�شامخ �ش.م.م.
٣٦٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد الراقي  -تو�صية.
٣٦٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برلنت للمعار�ض الدولية �ش.م.م.
٣٦٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي الوطنية �ش.م.م.
٣٦٦
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م.
٣٦٧
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ النجاح الراقي �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة املرام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٦٧ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقبايل لإلإن�شاءات العامة والتطوير �ش.م.م٣٦٧ .
٣٦٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان اخلليج املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة بهالء للم�شاريع الوطني ــة  -ت�ضامنية٣٦٨ .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم ٢٠٢٢/73
باعتماد الهيكل التنظيمي جلهاز الرقابة املالية واإلإدارية للدولة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون الرقابة املالية واإلإدارية للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2011/111
وعل ــى املر�سـوم ال�سلطاين رقــم  2012/6باعتم ــاد الهيكل التنظيمــي جلهـ ــاز الرقابــة املالي ــة
واإلإدارية للدولة،
وعلى نظام اجلهاز اإلإداري للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/75
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة األأولــــى
يعتمد الهيكل التنظيمي جلهاز الرقابة املالية واإلإدارية للدولة ،وفقا للملحق املرفق.
املــادة الثانيـــة
يلغـ ــى املر�سوم ال�سلطاين رق ـ ــم  2012/6امل�شار �إلي ــه ،كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�ســوم
�أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي ١٩ :من ربيع الثاني �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق ١٤ :من نوفمبــــــــــر �سنـة 2022م
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الهيكـل التنظيمـي جلهـاز الرقابـة املاليـة واإلإداريـة للدولـة
الرئيـــــــ�س
مكت ـ ــب الرئيـ ــ�س

املديرية العامة
للتخطيط والتطوير

املكتب الفني

املديرية العامة
لل�ش�ؤون اإلإدارية واملالية

نائب الرئي�س للرقابة
على الوحدات احلكومية

املديرية العامة للرقابة املديرية العامة للرقابة املديرية العامة للرقابة املديرية العامة للرقابة
على الوحدات املالية على الوحدات اخلدمية املاليـ ـ ــة واإلإداريـ ـ ـ ـ ـ ــة املالية واإلإدارية مبحافظتي
واالقت�صادية
مبحافظة ظفـ ـ ــار
�شمال الباطنة وم�سندم

دائـ ــرة الرقابـ ــة
دائـ ــرة الرقابـ ــة
دائـ ــرة الرقابـ ــة
دائـ ــرة الرقابـ ــة
املالية واإلإدارية فـي حمافظتي املالية واإلإدارية فـي حمافظتي املالية واإلإدارية فـي حمافظة املالية واإلإدارية فـي حمافظتي
الربميـ ــي والظاهـ ــرة
جن ــوب الباطن ــة
�شم ــال وجن ــوب ال�شرقي ــة
الداخلي ــة والو�سط ــى

امل�ست�شـ ـ ــارون

املديرية العامة
لألأعمال القانونية

املديرية العامة للرقابة
على وحدات الدفاع واألأمن

نائب الرئي�س للرقابة
على الهيئات واال�ستثمارات وال�شركات

املكتب الفني

املديرية العامة للرقابة املديرية العامة للرقابة املديرية العامة للرقابة
على الهيئات و�شركات على اال�ستثمارات وال�شركات على الطاقة واملعادن
اخلدمات العامة

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة العـدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قــرار وزاري
رقم ٢٠٢٢/113
ب�إ�صدار مدونة قواعد �سلوك اخلرباء وخرباء اإلإفال�س
ا�ستنادا �إىل املر�سـ ـ ــوم ال�سلطان ــي رق ـ ــم  2020/88بدم ــج وزارة العــدل ووزارة ال�ش ـ�ؤون
القانونيـ ـ ــة فـي وزارة واحـدة ت�سمى وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونـية وحتديـد اخت�صا�صاتهــا
واعتمـاد هيكلها التنظيمي،
و إ�لــى الئحـ ــة تنظيم �أعمال اخلربة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2022/52
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
يعمل مبدونة قواعد �سلوك اخلرباء وخرباء اإلإفال�س ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�صـدر فـي 19 :من ربيع الثـاني 1444هـ
املـوافــــق 14 :مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م
د .عبداللـه بن محمد بن �سعيد ال�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�شـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانونيـ ـ ـ ـ ـ ــة
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مدونة بقواعد �سلوك اخلرباء وخرباء اإلإفال�س
الف�صــل األأول
مبادئ و�أحكام عامة
مقدمة:
تعد اخلربة و�سيلة من و�سائل اإلإثبات ،حتظى ب�أهمية ق�صوى فـي الوقت احلا�ضر ،نظرا
لتعدد الدعاوى املعرو�ضة �أمام الق�ضاء وتنوعها وانطواء العديد منها على م�سائل فنية
وعلمية ،جتد املحكمة �صعوبة فـي التحقق منها بغية الو�صول �إىل حكم عادل ،دون احل�صول
على ر�أي خبري خمت�ص فـي تلك امل�سائل.
ويعترب اخلرباء وخرباء اإلإفال�س معاونني للق�ضاة ،ميار�سون مهامهم با�ستقاللية
وحيادية تامة وفقا للقوانني واللوائح واألأحكام التمهيدية ال�صادرة من املحاكم �أو األأوامر
ال�صادرة من اجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي ،وجهات التحقيق وغريها من اجلهات
املعنية ،كما ميار�س اخلرباء وخرباء اإلإفال�س املهمة املكلفـني بها بكل �أمانة و�إخال�ص وفقا
لقواعد ال�سلوك واألأخالقيات التي تعك�س ال�صورة النبيلة ألأعمال اخلربة وقيمها املثلى،
وجذورها التاريخية العريقة ،ور�صيدها الغني من امل�ساهمة فـي حتقق العـدالة الناجزة.
املــادة ( ) 1
تهدف هذه املدونة �إىل �ضمان ح�سن �أداء اخلرباء وخرباء اإلإفال�س ،ألأعمال اخلربة �أمام
املحاكم واجلهات ذات االخت�صا�ص الق�ضائي ،وجهات التحقيق وغريها من اجلهات املعنية،
وه ــي جت�سـد جمموعة من املبـ ــادئ وال�ضوابط للقي ــم األأخالقيـ ــة وال�صف ــات ال�شخ�صيـ ــة
واإلإجراءات ال�سلوكية التي ينبغي التحلي مبقت�ضياتها ،عند ممار�سة اخلرباء وخرباء
اإلإفال�س �أعمالهم ،و�أداء واجباتهم املهنية بكل نزاهة وحيادية.
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الف�صــل الثاين
الواجبات العامة للخرباء وخرباء اإلإفال�س
املــادة ( ) 2
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س االطالع على كل ما هو جديد من الت�شريعات
واألأنظمة واملبادئ الق�ضائية ال�صادرة من املحاكم مبا يخدم جمال خربتهم ،واال�ستمرار
فـي املحافظة على م�ستوى املعرفة املهنية واملهارات التقنية وحتديثها وتطويرها ،و�أن
يلتزموا فـي �إعداد تقاريرهم باألأ�ساليب الفنية املتطورة ،واملعايري املهنية ذات اجلودة
العالية ،وبقواعد ال�سلوك و�أخالقيات املهنة.
املــادة ( ) 3
ال يجوز للخرباء وخرباء اإلإفال�س عند القيام باملهمة امل�سندة �إليهم االنحياز �إىل �أي
اجتاهات �سيا�سية� ،أو اجتماعية� ،أو طائفـية� ،أو توظيفها مل�صلحة �أي طرف على ح�ساب
طرف �آخر.
املــادة ( ) 4
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س عند االنتهاء من املهمة امل�سندة �إليهم �أو عند
ا�ستبعادهم من �أدائهـ ــا ،ت�سليم اجلهة التي �أ�سنــدت �إليهم مهمة �إعداد التقرير كل ما يكون
لديه ــم من الوثائق وامللفات �سواء الورقية �أو اإلإلكرتونية وغريها من املمتلكات التي تخ�ص
األأطراف ،وال يجوز لهم ا�ستعمال �أي م�ستندات تتعلق باملهمة فـي �أعمال �أخ ـ ــرى �أو ت�سريبها
�إىل الغري� ،أو �إف�شاء ما حتتويه من معلومات خا�صة باألأطراف.
املــادة ( ) 5
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أداء واجباتهم املوكلة �إليهم بكل مهنية ،و�أن يبذلوا
فـي �ش�أن �إجنازها العناية املهنية الالزمة مبا ي�ساهم فـي حتقيق العدالة الناجزة.
املــادة ( ) 6
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س التحلي باألأمانة واال�ستقامة والنزاهة عند ممار�ستهم
�أعمــال اخلبـ ــرة ،وال يج ــوز له ــم طلــب �أو قبول �أي هدايا �أو مكاف�آت �أو عمولة من �أي نوع،
�أيا كانت قيمتها� ،أو مزايا �أخرى لنف�سهم �أو لغريهم.
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املــادة ( ) 7
ال يجوز للخرباء وخرباء اإلإفال�س طلب األأتعاب من �أطراف الدعوى� ،أو احل�صول منهم
على منفعة �شخ�صية �سواء لهم �أو لغريهم.
املــادة ( ) 8
ال يجوز للخرباء وخرباء اإلإفال�س عقد اتفاقات مع �أحد �أطراف النزاع املكلفـني ب�إعداد
التقرير فـيه ،وال يجوز لهم ا�ستغالل ا�سمهم �أو �صفتهم كخرباء من �أجل الدعاية التجارية
�أو ممار�سة �أي عمل من �ش�أنه امل�سا�س ب�سمعتهم ،وعليهم �أن يتجنبوا و�ضع �أنف�سهم مو�ضع
ريبة �أو �شك.
املــادة ( ) 9
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س عدم اإلإخالل مببادئ اال�ستقاللية واحليادية وال�ضمري
املهني الالزم توافره فـي جميع اإلإجراءات التي يتخذونها إلإنهاء املهام املوكلة �إليهم.
وعليهم االلتزام واحلر�ص عند تقدمي �آرائهم وتو�صياتهم ب�أن تكون مو�ضوعية و�صادقة
وفـي جمال تخ�ص�صهم ،بغ�ض النظر عن �أي م�ؤثر خارجي.
املــادة ( ) 10
ال يجــوز للخرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يعهدوا باملهام املوكلة �إليهم �إىل الغري ،حتى و�إن كان
يعمل لديهم ،وال ال�سماح لغريهم ب�إجراء التحقيق واملعاينة.
املــادة ( ) 11
يجب على اخلرباء وخرباء واإلإفال�س �إعداد تقرير بوقائع املو�ضوع املحال �إليهم ،وعليهم
�أن يعلنوا اخل�صــوم حل�ضور اجلل�سة املحددة ملناق�شته ،وعليهم فـي حالة �إمتام ال�صلح بني
�أطراف النزاع تدوين حم�ض ــر يثبت ذلك وفق بنود وا�ضحة وحمددة وجازمة ،على �أن يوقع
عليه جميع األأطراف.
املــادة ( ) 12
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س املحافظة على �سرية جميع البيانات واملعلومات
التي تتعلق مبجال عملهم ،والوثائق الر�سمية التي يحوزونها بحكم طبيعة عملهم �سواء
�أكانت �سرية بطبيعتها �أم مبقت�ضى �أوامر ت�صدر بذلك ،وعليهم �أن يحافظوا على �سرية
حمتوياتها ،ولو بعد انتهاء م�أموريتهم ،وعدم ا�ستخدامها بق�صد اإلإ�ساءة للغري� ،أو �إطالع
الغيــر عليهــا ممــن ليــ�س لهــم عالقــة به ــا ،كــما يجـب عليهـم املحافظـة علـى الوثائق ب�شكل
ال ي�ؤدي �إىل �إتالفها� ،أو فقدانها.
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املــادة ( ) 13
يجب على اخلرباء وخب ــراء ا إإلفـ ــال�س فـي �أثن ــاء حديثهم فـي و�س ــائل اإلإع ـ ــالم وو�س ــائل
التوا�ص ــل االجتم ــاعي االلت ــزام بالتناول املو�ضــوعي البن ــاء اله ــادف �إىل امل�صلحــة العامــة،
وامل�ستند �إىل وقائع �صحيحة ،وعليهم �أن يتجنبوا كل ما يخالف النظام العام �أو اآلآداب العامة.
املــادة ( ) 14
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س جتنب �إ�ساءة ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي
بكافة �أ�شكالها و�أنواعها �أو �أي و�سيلة �أو برنامج �إلكرتوين ،لإلإ�ساءة للمحاكم واجلهات ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي ،وجهات التحقيق وغريها من اجلهات املعنية �أو لزمالئهم� ،أو �أي
جهة �أهلية ،كما يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يلتزموا فـي من�شوراتهم على هذه
ال�شبكات �أو الربامج مببادئ و�أخالقيات ال�سلوك عند ممار�ستهم ألأعمالهم و�أداء واجباتهم
املهنية.
املــادة ( ) 15
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يتجنبوا احلديث فـي كل ما ي�سيء �أو يلحق ال�ضرر
ب�سمعة �أعمال اخلربة� ،أو مبا ي�ؤثر عليهم �أو عليها ب�أي �شكل من األأ�شكال.
الف�صــل الثالث
واجبات اخلرباء وخرباء اإلإفال�س
جتاه اجلهات الق�ضائية واجلهات األأخرى
املــادة ( ) 16
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س قبل مبا�شرة املهمة املوكلة �إليهم الت�أكد من اخت�صا�صهم
العلمي والفني املقيدين فـيه ،وعليهم �إبالغ املحكمة التي عينتهم بقبولهم املهمة امل�سندة
�إليهم خـ ــالل األأج ــل املق ــرر فـي القانون ،وعليهــم االلتــزام ب�أداء املهام الفني ــة املحددة لهم
فـي احلكم التمهيدي.
كما يجب عليهم االلتزام ب�إخطار املحكمة فـي حال رف�ض املهمة ،مع بيان �أ�سباب الرف�ض
خالل األأجل املقرر فـي القانون.
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املــادة ( ) 17
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س الذين قبلوا املهمة املوكلة �إليهم االلتزام بت�أديتها
على الوجه األأكمل فـي املوعد املحدد لهم من قبل املحكمة وجهات التحقيق واجلهات ذات
االخت�صا�ص الق�ضائي واجلهات املعنية ،وال يجوز لهم الت�أخر فـي �إعداد التقرير بدون
مربر قانوين ،وعليهم فـي حالة وجود مانع يحول دون �إمتامهم املهمة املوكلة �إليهم �أن
يبلغوا املحكمة واجلهات التي عينتهم بذلك مع بيان األأ�سباب.
املــادة ( ) 18
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �إطالع جميع األأطراف على امل�ستندات املتعلقة
مبو�ضوع املهمة املكلفـني بها والتي ح�صلوا عليها ب�أنف�سهم �أو من �أطراف النزاع ،لتقدمي
مالحظاتهم فـي �ش�أنها.
املــادة ( ) 19
للخرباء وخرباء اإلإفال�س عند �إجرائهم معاينات لدى اجلهات احلكومية �أو غريها تتعلق
باملهمة املكلفـني بها ،االطالع على كل ما لديها من م�ستندات �أو �أوراق تنفـيذا ملا كلفوا به.
و�إذا واجه �أي من اخلبري �أو خبري اإلإفال�س �أمورا حتد من �أداء مهمته� ،أو ت�ؤثر على �صحة
نتائج �أعماله� ،أو حتول دون �إجنازه املهمة �أن يحيط اجلهة التي كلفته علما بذلك.
الف�صــل الرابع
واجبات اخلرباء وخرباء اإلإفال�س مع زمالء �أعمال اخلربة
املــادة ( ) 20
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يلتزموا فـي معاملة زمالئهم مبا تقت�ضيه القيم
األأخالقية وال�صفات ال�شخ�صية الواجب التحلي بها ،وقواعد اللياقة والكيا�سة ،كما يلتزمون
باالحرتام املتبادل جتاه زمالئهم ،مهما كانت تخ�ص�صاتهم وجمال خرباتهم ،وبالتعاون
معهم فـي كل �إجراء ي�ساعد على �سرعة �إجناز املهام املوكلة �إليهم.
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املــادة ( ) 21
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س فـي حالة تكليف املحكمة ألأكرث من خبري ب�أداء املهمة،
مراعاة روح التعاون فـيما بينهم ،ويجب عليهم حترير النتائج التي تو�صلوا �إليها ب�صفة
م�شرتكة فـي التقارير واملحا�ضر التي �ستحمل توقيعاتهم جميعا ،على �أن ي�شرف عليهم
اخلبري األأقدم بالتعيني �أو األأكرب �سنـا ،ما مل يوجد من بينهم من هو �أكرث ت�أهيال للف�صل
فـي امل�س�ألة مو�ضوع النزاع.
كما يجب �أن يكون م�ضمون التقرير املعد منهم معربا بدقة عن النتائج التي مت التو�صل
�إليها من واقع الوثائق وامل�ستندات واالجتماعات .و�إذا اختلف �أحد اخلرباء فـي الر�أي الذي
خل�ص له بقية اخلرباء فـي املهمة ،كان له �إبداء ر�أيه اخلا�ص فـي التقرير النهائي.
املــادة ( ) 22
يجوز فـي حالة ندب عدد من اخلرباء وخرباء اإلإفال�س فـي فرتات خمتلفة لتنفـيذ ذات
املهمة املوكلة �إليهم� ،أن يتبادلوا اال�ست�شارة فـيما بينهم فـي �سبيل البحث عن احلقيقة وفـي
هذه احلالة ،ميكن لكل منهم �إعداد تقريره ب�شكل منف�صل ،على �أن ي�ضع خربته وكفاءاته
حتت ت�صرف زمالئه دون مقابل مادي.
املــادة ( ) 23
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س فـي حالة اختالف اآلآراء املهنية فـيما بينهم ،االلتزام
باملو�ضوعية فـي النقا�ش ،والتحلي باحليدة واالحرتام املتبادل.
املــادة ( ) 24
يجب على اخلبري �أو خبري اإلإفال�س عقد االجتماعات اخلا�صة باملهمة املكلف بها ،فـي مكتبه
�أو فـي مكتب �أحد زمالئه �أو فـي مكان الئق� ،إذا كان فـي املهمة �أكرث من واحد ،وال يجوز عقد
االجتماع فـي مقار �أحد األأطراف �إال �إذا ا�ستدعى األأمر ذلك ،ومبوافقة املحكمة املخت�صة
وي�ستثنى من ذلك خرباء اإلإفال�س.
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الف�صــل اخلام�س
واجبات اخلرباء وخرباء اإلإفال�س جتاه األأطراف
املــادة ( ) 25
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يتحلوا بال�سماحة واالن�ضباط واالحرتام وال�سلوك
احل�سن فـي مواجهة �أطراف النزاع ،حتى لو طلب �أحد األأطراف تنحيتهم �أو ردهم ،وعليهم
تذكري األأطراف بالهدف املتوخى من املهمة املوكلة �إليهم ،منذ بداية مبا�شرتهم �أعمال
اخلب ــرة ،م�ستعملــني فـي ذلك لغـة �سل�ســة ووا�ضحــة ،ك ـمــا يقوم ــون  -فـي ح ــدود املعقـ ــول -
بتقدمي عر�ض موجز عن كيفـية �أدائهم �أعمال اخلربة املزمع �إجرا�ؤها.
املــادة ( ) 26
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س احرتام األأ�شخا�ص الذين يتعاملون معهم فـي �إطار
مهمتهم ،و�أن يحافظوا دائما على ا�ستقالليتهم التامة فـي تعاملهم معهم.
املــادة ( ) 27
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س ،مع عدم اإلإخالل مبا تقت�ضيه ظروف اال�ستعجال،
�إخطار �أطراف النزاع مبوعد االجتماع بوقت كاف ،حتى يت�سنى لهم التح�ضري اجليد،
و�إذا طلب �أحد األأطراف منهم الت�أجيل ،وجب عليهم �أن يقدروا مدى جدية و�أهمية �سبب
الت�أجيل ،و�إذا امتنع �أحد األأطراف عن احل�ضور ،التزموا بيان ذلك فـي تقريرهم ،كما
يجب عليهم االلتزام مبوعد ووقت االجتماع املحدد مع األأطراف ،وفـي حالة عدم التمكن
من ح�ضور االجتماع وجب �إبالغ �أطراف النزاع بذلك بوقت كاف.
املــادة ( ) 28
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �إعداد حم�ضر لكل طرف مدون فـيه خال�صة االجتماع
معه ،وحتديد موعد للمعاينة �إذا لزم األأمر ،ويتم تدوينه فـي املح�ضر ،ويعترب هذا التحديد
�إعالنا باملوعد ،وعليهم �أن يطبقوا مبد�أ املواجهة التي تتطلب دائما فـي املعاينات ،وح�ضور
األأطراف ومواجهتهم ،حتى يتمكنوا من اإلإدالء ب�أقوالهم ودفاعهم من جهة ،ولتفادي �أي
معار�ضة لتقرير اخلربة من جهة �أخرى ،ما مل ين�ص القانون على خالف ذلك.
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املــادة ( ) 29
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يتنحوا عن �أداء �أعمال اخلربة فـي �أي من احلاالت اآلآتية:
أ� � -إذا كان �أي منهم قريبا �أو �صهرا ألأحد �أطراف النزاع حتى الدرجة الرابعة.
ب � -إذا كان �أي منهم له عالقة �أو م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة فـي �أي عمل يت�صل
مبو�ضوع النزاع الذي ندب لتقدمي اخلربة فـيه� ،أو كان قد قام بتقدمي ا�ست�شارة
ألأحد األأطراف ،واطلع على م�ستندات متعلقة باملو�ضوع� ،أو كان وكيال ألأحد
�أطراف النزاع فـي �أعماله اخلا�صة �أو و�صيا �أو قيما عليه.
ج � -إذا كانت اجلهة التي يعمل لديها �أي منهم طرفا فـي النزاع �أو لها �أي م�صلحة فـيه.
د � -إذا كان �أي منهم له �أو لزوجه �أو ألأي من �أقاربه حتى الدرجة الثانية ،خ�صومة قائمة
مع �أحد �أطراف النزاع ،ما مل تكن هذه اخل�صومة قد �أقيمت بعد تعيينه بق�صد رده.
الف�صــل ال�ساد�س
تقارير اخلربة
املــادة ( ) 30
يلتزم اخلرباء وخرباء اإلإفال�س ،عند تقدمي تقريرهم� ،أن ي�شتمل على اآلآتي:
أ�  -ديباجة التقرير.
ب  -بيان احلكم التمهيدي.
ج  -بيان عنا�صر النزاع.
د  -بيان كافة املراحل التي قاموا بها ألأداء املهمة.
هـ  -بيان �ساعات العمل إلإجناز التقرير.
و  -امل�صروفات التي �أنفقوها فـي �سبيل �إعداد التقرير.
كما يلتزمون باآلآتي:
أ� � -أن يكون العر�ض فـي التقرير دقيقا وحمددا ،وخمت�صرا ،متجنبا املالحظات واملعلومات
والتحليالت غري املجدية وعدمية الفائدة.
ب  -الو�ضوح فـي عر�ض الوقائع والرباهني بطريقة ب�سيطة ومنطقية ،و�أن يراعوا عند
ا�ستعمال امل�صطلحات التقنية �أن يكون �شرحها باللغة التي يفهمها غري املخت�صني.
ج � -أن ي�شتمل التقرير على جميع امل�ستندات امل�ؤيدة.
د � -أن يعر�ضوا فـي التقرير اخلالفات واآلآراء املطروحة فـي �أثناء املهمة .وعليهم اقرتاح
احللول التي يتبنونها ،ومربرات اختيارهم تلك احللول ،ويجب �أن تكون التو�صيات
واآلآراء الواردة فـي التقرير ناجزة وحمددة ،وال حتتوي على الفرو�ض �أو االختيارات.
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املــادة ( ) 31
ال يجوز للخرباء وخرباء اإلإفال�س فـي جميع األأحوال طلب تعديل تقاريرهم بعد �إيداعها
ب�صفة نهائية فـي الوقت املحدد� ،إال فـي احلالتني اآلآتيتني:
�أ � -إذا غفلوا فـي التقرير عن بيانات جوهرية� ،أو وقعوا فـي �أخطاء مادية �أو ح�سابية.
ب � -إذا علموا بوجود وقائع جديدة من �ش�أنها تغيري نتائج التقرير.
املــادة ( ) 32
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن ي�ضمنوا تقاريرهم اإلإ�شارة �إىل �أقوال األأطراف
وحماميهم ،وحترير �أقوالهم فـي حما�ضر� ،أو مالحق مرفقة بالتقرير عند ال�ضرورة،
وت�ضم جميع الوثائق ال�ضرورية لدعم التقرير.
املــادة ( ) 33
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يعد كل منهم تقريره على الورق اخلا�ص به،
وموقعا با�سمه ،وخمتوما بختمه اخلا�ص ،ومو�ضحا فيه جمال اخلربة ،ورقم القيد ،و�أن
تكون �صفحات التقرير مرقمة.
املــادة ( ) 34
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن ي�سلموا للجهة التي كلفتهم �أ�صل التقرير ون�سخا
منه ،مياثل عدد �أطراف النزاع ،و�أن يرفقوا به جمي ــع امل�ستن ــدات والوثائ ــق الداعم ــة له،
على �أن يتم توثيق ت�سليم التقرير بالتاريخ وختم اجلهة املت�سلمة يدويا� ،أوعن طريق
الربيد اإلإلكرتوين وفقا لإلإجراءات املقررة فـي هذا ال�ش�أن.
املــادة ( ) 35
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س �أن يلتزموا فـي تقاريرهم بحدود املهمة املكلفـني بها،
ف�إذا كان األأمر يتعلق ب�إعادة املهمة �إليهم إلإعداد تقرير تكميلي ،ف�إنه يتعني عليهم القيام
بذلك ،وفق ــا لذات اإلإج ــراءات التي �أخـ ــذت فـي �إعــداد التقري ــر األأ�صل ــي� ،أما �إذا كان األأم ــر
من �أجل الرد والتعقيب على اعرتا�ضات األأطراف على التقرير ،فال ي�ستدعي ذلك اتخاذ
تلك اإلإجراءات �إال �إذا اقت�ضى األأمر ذلك.
املــادة ( ) 36
يجب على اخلرباء وخرباء اإلإفال�س تلبية الدعوة من اجلهة التي كلفتهم بحـ�ضور جل�سة
مناق�شة التقرير املعد منهم فـي املهمة املوكلة �إليهم ،وعليهم التحلي ب�سعة ال�صدر والتعامل
احل�سن مع األأطراف ،و�أن يتحلوا باحلياد عند مناق�شة التقرير ،وعدم االنحياز له فـي حال
تبني لهم وجود ثمة �أخطاء فـي هذا التقرير ،و�أن يكون خطابهم موجها لرئي�س اجلل�سة
فقط ،و�أن يجيبوا عن األأ�سئلة املوجهة �إليهم منه.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري
رقـم 2022 /574
ب�إ�صدار الئحة تنظيم مكاتـب اعتماد طلبات امل�ستثمر األأجنبي
ا�ستنادا �إىل قانون ا�ستثمار ر�أ�س املال األأجنبي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2019/50
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/97بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�صناعة �إىل وزارة
التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إىل الالئح ــة التنفـيذيــة لقانــون ا�ستثمار ر�أ�س امل ــال األأجنبــي ال�صــادرة بالقــرار ال ــوزاري
رقم ،2020/72
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم مكاتب اعتماد طلبات امل�ستثمر األأجنبي ،ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ١٤ :من ربيـع الثانــي 1444هـ
املوافـــــق ٩ :من نـوفمبــــــــــــر 2022م
قيــ�س بـن حممـد بـن مو�سـى اليو�ســف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
-25-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

الئحة تنظيم مكاتـب اعتماد طلبات امل�ستثمر األأجنبي
الف�صــل األأول
تعريفــات و�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الــــوزارة:
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
الوزيـــــر:
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار.
املركـــــــز:
مركز خدمات اال�ستثمار فـي الوزارة.
الطلبــات:
طلب ــات فح ــ�ص الرتخيــ�ص اال�ستثم ــاري ،وطلب ــات احل�ص ــول علــى املوافقات �أو الت�صاريح
�أو الرتاخي�ص الالزمة للم�شروع اال�ستثماري.
مكاتب االعتماد:
مكاتــب اعتمــاد طلبات امل�ستثمرين املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )7من الالئحة التنفـيذية
لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال األأجنبي.
الرتخيـ�ص:
املوافقة الكتابية ال�صادرة من الوزارة ملزاولة عمل مكاتب االعتماد.
املــادة ( ) 2
يتوىل املركز و�ضع �أ�س�س و�ضوابط حتديد مقابل اخلدمات التي تقدمها مكاتب االعتماد
�إىل امل�ستثمرين ،ورفعها �إىل الوزير العتمادها.
كما يتوىل درا�سة املقرتحات املقدمة من مكاتب االعتماد ب�ش�أن االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
التي تقدمها �إىل امل�ستثمرين ،ورفع التو�صيات ب�ش�أنها �إىل الوزير العتمادها.
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املــادة ( ) 3
يعد املركز �سجال ي�سمى "�سجل مكاتب االعتماد" تقيد فـيه �أ�سماء وبيانات مكاتب االعتماد.
املــادة ( ) 4
يتوىل املركز متابعة �أداء مكاتب االعتماد ،والت�أكد من القيام مبهامها بالكفاءة واملهنية
املطلوبة.
الف�صــل الثانـــي
�شـروط و�إجــراءات الرتخيــ�ص
املــادة ( ) 5
ي�شرتط فـيمن يتقدم بطلب الرتخي�ص ما ي�أتي:
� - 1أن يتخذ �شكل �شركة وفقا ألأحكام قانون ال�شركات التجارية.
� - 2أن يتمتع بالكفاءة املهنية ،وال�سمعة احل�سنة.
� - 3أن يتوفر لديه كفاءات ب�شرية متخ�ص�صة تتنا�سب م�ؤهالتهم مع طبيعة امل�شروع
اال�ستثم ــاري الذي ت�ص ــدر �شهادة االعت ــماد به ،علــى �أال تقــل خربتهــم فـي جمال
التخ�ص�ص عن ( )5خم�س �سنوات.
� - 4أن يكون لديه املالءة املالية الالزمة ملزاولة عمل مكاتب االعتماد.
�	- 5أن يتوفر لديه كادر على درايــة تامة بقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال األأجنبي ،والئحته
التنفـيذية ،وجميع الت�شريعات النافذة فـي �سلطنة عمان ذات ال�صلة باال�ستثمار
والتجارة ومزاولة األأن�شطة.
� - 6أن يك ــون لدي ــه بع ــ�ض الكوادر والكفاءات القادرة على التعامل ب�إحدى اللغات
األأجنبية بكفاءة تامة.
املــادة ( ) 6
يقدم طلب الرتخي�ص �إىل املركز على النموذج املعد لذلك ،م�شتمال على البيانات وامل�ستندات
اآلآتية:
 - 1ن�سخة من امل�ستندات الثبوتية لطالب الرتخي�ص ،وما يدل على مالءته املالية.
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 - 2الهيكل التنظيمي لطالب الرتخي�ص ،و�أ�سماء الكادر الوظيفـي الذي يتوىل مهمة
فح�ص الطلبات وال�سرية الذاتية لكل منهم ،على �أن ترفق بها امل�ستندات الدالة
على �صحة البيانات الواردة فـيها.
� - 3أ�سماء املفو�ضني بالتوقيع على �شهادة االعتماد ،ومناذج التوقيعات.
�	- 4إي�صال �سداد الر�سم املقرر.
�	- 5أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى حتددها الوزارة.
املــادة ( ) 7
تكون مدة الرتخي�ص ( )3ثالث �سنوات ،قابلة للتجديد ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة ،على
�أن يــقدم طل ــب التجديـد عل ــى النمــوذج املعد لذلك فـي موعد �أق�صاه (� )60ستون يوما
قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص ،ويراعى عند التجديد ا�ستيفاء مكتب االعتماد ال�شروط
واملتطلبات الالزمة للرتخي�ص ابتداء.
املــادة ( ) 8
يتوىل املركز فح�ص طلب الرتخي�ص والبت فـيه خالل مدة �أق�صاها (� )60ستون يوما
من تاريخ ا�ستيفاء جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،ويعترب
انق�ضاء هذه املدة دون رد قبوال للطلب.
املــادة ( ) 9
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص �أو طلب جتديد الرتخي�ص ال�شروط واملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة ،يقوم املركز ب�إخطار طالب الرتخي�ص �أو التجديد
ب�أوجه النق�ص فـي طلبه ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ اإلإخطار
ال�ستكمال �أوجه النق�ص ،و�إال حفظ الطلب.
الف�صـــل الثالــــث
�إجـراءات عمـل مكاتـب االعتمـاد وحتديـد التزاماتهـا
املــادة ( ) 10
يقدم امل�ستثمر األأجنبي الطلبات �إىل مكتب االعتماد وفقا لدليل اال�ستثمار املن�صو�ص عليه
فـي املادة ( )9من الالئحة التنفـيذية لقانون ا�ستثمار ر�أ�س املال األأجنبي ،ويتوىل مكتب
االعتماد فح�ص الطلبات للتحقق من ا�ستيفائها ال�شروط واملتطلبات املقررة قانونا.
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املــادة ( ) 11
ي�صدر مكتب االعتماد �شهادة االعتماد مت�ضمنة ا�ستيفاء امل�شروع اال�ستثماري ال�شروط
واملتطلبات املقررة قانونا إلإ�صدار املوافقات �أو الت�صاريح �أو الرتاخي�ص الالزمة له ،وتكون
�صال ــحة مل ــدة (� )6ست ــة �أ�شهــر مــن تاريخ �إ�صدارها ،وي�سلم مكتب االعتماد ن�سخة منها
�إىل امل�ستثمر األأجنبي ،وتر�سل ن�سخة �أخرى �إىل املركز ،مرفقا بها جميع امل�ستندات التي
�صدرت ال�شهادة بناء عليها.
املــادة ( ) 12
تكون �شهادة االعتماد ال�صادرة من مكتب االعتماد مقبولة �أمام املركز خالل مدة �صالحيتها،
وال يحول ذلك دون اعرتا�ض املركز على ما ورد فـي هذه ال�شهادة ،وذلك خالل ( )10ع�شرة
�أيام من تاريخ تقدميها ،على �أن يكون االعرتا�ض م�سببا.
ويجب على مكتب االعتماد بحث اعرتا�ض املركز إلإزالة �أ�سبابه ،و�إ�صدار �شهادة اعتماد
جديدة ،وي�سري فـي �ش�أنها األأحكام املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )11من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 13
يجب على مكتب االعتماد االلتزام باآلآتي:
  1قواعد و�آداب ال�سلوك املهني فـي �إجناز معامالت امل�ستثمر األأجنبي ،و�إ�صدار �شهادةاالعتماد ،وااللتزام بالتعليمات التي ت�صدرها الوزارة ل�ضمان جودة وكفاءة اخلدمات
املقدمة للم�ستثمرين ،ومبتطلبات مكافحة غ�سل األأموال ومتويل اإلإرهاب.
  2جتنب ت�ضارب امل�صالح ،وعدم �إ�صدار �شهادة اعتماد للم�ستثمر الذي ترتبط معهمب�صلحة �سواء كانت ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
  3حتقيق املعاملة العادلة بني الطلبات املقدمة �إليه ،وعدم التمييز بني امل�ستثمرينألأي �سبب من األأ�سباب.
  4بذل عناية ال�شخ�ص احلري�ص فـي فح�ص الطلبات ،و�إنهائها فـي وقت منا�سب،والت�أكد من �صحة البيانات واملعلومات وامل�ستندات التي تقدمها �إىل املركز.
  5املحافظ ــة عل ــى �سريــة البيانات واملعلومــات املتعلقــة بالطلبات ،وما �أرفق بها منم�ستندات.
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املــادة ( ) 14
يجب على مكاتب االعتماد ت�أهيل وتدريب الكادر الوظيفـي الذي يتوىل مهمة فح�ص
الطلبات ،و�ضمان ح�ضورهم �إىل ور�ش العمل التي ينظمها املركز  -كلما تطلب األأمر ذلك -
للتعرف على اإلإجراءات التي يطبقها ،و�ضمان جودة وكفاءة اخلدمات املقدمة للم�ستثمرين.
املــادة ( ) 15
يج ــب علــى مكتــب االعتماد �إعداد قاعدة بيانات تت�ضمن جميع الطلبات املقدمة �إليه،
واإلإجراءات التي متت فـي �ش�أنها ،ومدة فح�صها ،و�شهادات االعتماد التي �أ�صدرها ،وموافاة
املركز ب�أي بيانات يطلبها خالل األأجل الذي يحدده.
الف�صــل الرابـــع
اجلــزاءات اإلإداريـــة
املــادة ( ) 16
فـي حالة خمالفة مكتب االعتماد �أحكام هذه الالئحة �أو التعليمات التي ت�صدرها الوزارة
فـي �ش�أنها ،يتم �إنذار املكتب املخالف ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل األأجل الذي حتدده الوزارة،
ف�إذا انق�ضى هذا األأجل دون قيام املكتب ب�إزالة �أ�سباب املخالفة� ،أو كانت املخالفة غري قابلة
للت�صحيح ،يجوز للوزارة �إلغاء الرتخي�ص �أو وقفه م�ؤقتا ملدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر.
املــادة ( ) 17
مع مراعاة حكم املادة ( )16من هذه الالئحة ،يلغى الرتخي�ص فـي �أي من احلاالت اآلآتية:
 � 1إذا تعمد مكتب االعتماد �إ�صدار �شهادة االعتماد على خالف احلقيقة. � 2صدور حكم نهائي ب�إ�شهار �إفال�س مكتب االعتماد.  3حل �أو ت�صفـية مكتب االعتماد �أو انتهاء مدته. � 4إذا ثبت ح�صول مكتب االعتماد على الرتخي�ص بناء على غ�ش �أو تدلي�س �أو تزوير�أو تقدمي بيانات �أو معلومات غري �صحيحة.
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املجلــ�س األأعلــى للق�ضــاء
قــرار
رقــم 2022/196
بتحديد �أحوال و�ضوابط اإلإ�شهاد على املحررات
ا�ستنـادا �إىل قانون الكتاب بالعدل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقــم ،2003/40
و�إىل املر�سوم ال�سلطاين رقم  2022/35ب�ش�أن تنظيـم �إدارة �ش�ؤون الق�ضــاء،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
حتدد األأحوال التي يلزم فـيها اإلإ�شهاد على املحررات فـي اآلآتي:
 الوكاالت املت�ضمنة للبيع �أو ال�شراء �أو الهبة �أو التنازل عن عقار واحد �أو �أكرث. الوكاالت املت�ضمنة �سحب �أو قب�ض املبالغ من امل�صارف. اإلإقرارات بكاف ـ ــة �أنواعهــا. التعه ــدات بكاف ـ ــة �أنواعهــا. العقود الناقلة للملكية (عقـد البيـع ،عقد الهبة) ،التي ال تنـدرج قانونـا فـي اخت�صا�صجهات �أخرى.
املــادة الثانيــــة
حتدد �ضوابط اإلإ�شهاد على املحررات فـي اآلآتي:
 �أن تتم ال�شهادة من قبل �شخ�صني. �أن يكون من يقدم ال�شهادة عاقال بالغا. �أن يكون من يقدم ال�شهادة فاهما مل�ضمون املحرر.املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1444/ 4 /18 :هـ
املوافـــــق2022/11/13 :م

حممد بن �سلطان بن حمود البو�سعيدي
نائـ ــب رئي ـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س األأعل ــى للق�ضـ ــاء
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هيئة الطريان املدين
قــرار
رقــم 2022/1208
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين
ا�ستنادا �إىل نظام هيئة الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١٣/٤٣
و�إىل قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،٢٠١٩/٧٦
و�إىل الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم /٤٤ن،٢٠٠٧/
و�إىل موافقة جمل�س الوزراء،
و�إىل موافقة جمل�س �إدارة هيئة الطريان املدين،
و�إىل موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
ي�ستبدل بر�سم "امل�سافر العابر (ترانزيت)" الوارد فـي املادة ( )٨٧ر�سوم املغادرة من الالئحة
التنفـيذية لقانون الطريان املدين امل�شار �إليها ،الر�سم اآلآتي:
الر�ســم
( )5خم�سة رياالت عمانية

امل�سافــر
امل�سافر العابر (ترانزيت)

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 اعتبارا من األأول من يناير 2023م.
�صـدر فـي 22 :من ربيع األأول 1444هـ
املوافـــــق ١٨ :من �أكتوبـــــــــر 2022م
     

م� .سعيــد بن حمــود بن �سعيــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة الطريان املدين
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جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة
قــرار
رقــم 2022/٦١٢
ب�إ�صـدار النظـام األأكادميـي جلامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/76ب�إن�شاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
و�إلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2021/47
و�إلى الالئحة التنظيمية للكليات التقنية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2004/72
و�إلى النظام األأكادميي لكليات العلوم التطبيقية ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ،2017/29
و�إلى موافقة جمل�س جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة األأولـــــى
يعمل ب�أحكام النظام األأكادميي جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية ،املرفق.
املــادة الثانيــــة
ي�سري النظام األأكادميي جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية املرفق على الطلبة امللتحقني
بدرا�سـ ــة الربامـ ــج األأكادمييـ ــة فـي اجلامع ــة اعتب ــارا مــن الع ــام األأكادميـ ــي 2023/2022م،
�أما الطلبة امللتحقون بدرا�سة الربامج األأكادميية فـي اجلامعة قبل العام األأكادميي امل�شار
�إليه ,فت�سري عليهم �أحكام األأنظمة التي مت التحاقهم بالدرا�سة فـي ظلها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 20 :من ربيع الثـاني 1444هـ
املـوافــــق 15 :مـن نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م
د.حمـاد بــن �سـعيــد بـــن عـلــي باعويــــن
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر العمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
رئي�س جمل�س جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
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النظام األأكادميي جلامعة التقنية والعلوم التطبيقية
الف�صــــل األأول
التعريفــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
اجلامعــة:
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
املجلـ�س األأكادميــي:
املجل�س األأكادميي للجامعة.
الق�ســـم:
الق�سم األأكادميي فـي �أحد فروع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية.
الربنامــج الت�أ�سيــ�سي:
برنامج متهيدي يهدف �إلى تنمية وتطوير معارف ومهارات الطالب ،واملعتمد من قبل
الهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي و�ضمان جودة التعليم.
الربنامــج األأكادميــي:
برنامــج ي�سج ــل فـيه الطالب ،ويدر�سه ،ومينح مبوجبه م ؤ�ه ــال علميـا ،ويتكون مــن عــدد
من املقررات ذات ال�ساعات املعتمدة.
الف�صــل الدرا�ســــي:
فرتة زمنية مقدارها ( )18ثمانية ع�شر �أ�سبوعا ،تت�ضمن ( )3ثالثة �أ�سابيع لالختبارات
النهائية ،وال ت�شمل فرتة الت�سجيل.
الف�صــل ال�صيفـي:
فرتة زمنية مقدارها ( )10ع�شرة �أ�سابيع تت�ضمن �أ�سبوعني لالختبارات النهائية وال ت�شمل
فرتة الت�سجيل.
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خطـة متطلبـات التخـرج:
جمموعة املقررات الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة التي يجب �أن يكملها الطالب بنجاح
لنيل درجة البكالوريو�س� ،أو درجة الدبلوم املتقدم� ،أو درجة الدبلوم ،واملعتمــدة مــن قبــل
جمل�س اجلامعة.
اخلطـة الدرا�سيــة:
خطة ا�سرت�شادية ملتطلبات التخرج موزعة على عدد من الف�صول الدرا�سية.
املقــرر الدرا�سـي:
منهج درا�سي حمدد األأهداف ،والن�شاطات النظرية ،والعملية ،واملهارات ،وخمرجات التعلم،
وهو وحدة تعليمية قد ترتبط مع مقررات �أخرى ،وله رمز ،ورقم خا�ص به ،و�ســاعات
معتمدة ،و�ساعات تدري�سية �أو تعلمية.
املتطلـب ال�سابــق:
مقرر درا�سي يجب على الطالب درا�سته قبل الت�سجيل فـي املقرر الالحق.
املتطلــب املتزامــن:
مقرر درا�سي يجب على الطالب درا�سته بالتزامن مع مقرر �آخر فـي نف�س الف�صل الدرا�سي.
املقـررالدرا�سـي املكافـئ:
مقرر درا�سي يت�ضمن (� )%70سبعني باملائة على األأقل من املخرجات التعليمية للمقرر األأ�صلي.
املقـررالدرا�سـي البديـل:
مق ــرر درا�ســي يت�شابــه فـي امل�ستوى األأكادميي مع املقرر األأ�صلي ،بحيث ميكن �أن ي�سجل
فـيه الطالب بدال من املقرر األأ�صلي.
الت�سجيــــــل:
العملية التي يقوم من خاللها الطالب بت�سجيل املقررات الدرا�سية بعد موافقة املر�شد
األأكادميي ،ووفقا للخطة الدرا�سية.
اختبــار التحــدي:
اختبار تقوميي و�شامل يقي�س كافة خمرجات التعلم للمقرر الدرا�سي.
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العـــبء الدرا�ســي:
جمموع ال�ساعات املعتمدة للمقررات الدرا�سية التي ي�سجـلها الطالب فـي الف�صل الدرا�سي.
معـدل نقـاط التقديـر:
معدل التح�صيل األأكادميي للطالب ،ويح�سب من خالل �ضرب القيم العددية للتقدير
املكت�سب لكل مقرر فـي عدد ال�ساعات املعتمدة.
املعــدل الف�صلــي (:)SGPA
معدل القيم العددية لتقديرات املقررات التي در�سها الطالب جناحا ور�سوبا خالل ف�صل
درا�سي واحد.
املعدل الرتاكمي للم�ستوى الدرا�سي (:)LCGPA
معدل القيم العددية لتقديرات جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب جناحا
ور�سوبا فـي امل�ستوى الواحد حتى تاريخ ح�ساب املعدل ،والذي يعتمد لالنتقال للم�ستوى
األأعلى.
املعدل الرتاكمي الكلي للطالب (:)CGPA
معدل القيم العددية لتقديرات جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها الطالب جناحا
ور�سوبا فـي جميع امل�ستويات الدرا�سية حتى تاريخ ح�ساب ذلك املعدل.
ال�ساعــة املعتمــدة:
تتكون من ( )3ثالث �ساعات تعلمية فـي األأ�سبوع ،مبا ال يقل عن ( )42اثنتني و�أربعني �ساعة
فـي الف�صل الدرا�سي الواحد ،وتتوزع بني النظري والعملي والتقييم ،والدرا�سة الذاتية
للطالب.
نظـام التفـرغ الكامــل:
نظام درا�سي ي�سجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدرا�سيـ ــة املعتم ــدة بع ــبء درا�س ــي كامـ ــل
ويكون متفرغا تفرغا كليا.
نظـام التفـرغ اجلزئـي:
نظام درا�سي ي�سجل فـيه الطالب وفقا للخطط الدرا�سية املعتمدة ويكون متفرغا تفرغا جزئيا.
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الف�صـــل الثانـــي
نظـــام الدرا�ســـة
املــادة ( ) 2
يتكون العام األأكادميي فـي اجلامعة من ف�صلني درا�سيني هما ف�صلي اخلريف والربيع،
ويتكون كل ف�ص ــل درا�س ــي م ــن ( )15خم�ســة ع�ش ــر �أ�سبوع ــا تدري�سيــا و( )3ثالثــة �أ�سابيــع
لالختبارات النهائية.
ويطــرح ف�صــل ال�صــيف اختياري ــا فـي بع�ض فروع اجلامعـ ــة �أو الكليات التخ�ص�صيــة وفقــا
لإلإمكانيــات املتوفــرة ،وال�شروط التي حتدده ــا اجلامعة ،ويتكون من ( )8ثمانيــة �أ�سابيــع
درا�سية و(� )2أ�سبوعني لالختبارات النهائية.
املــادة ( ) 3
يعتمد املجل�س األأكادميي التقومي األأكادميي ال�سنوي ويت�ضمن مواعيد الت�سجيل ،وفرتة
احلذف واإلإ�ضافة ،وبداية الدرا�سة ،واالختبارات النهائية وغريها من األأن�شطة األأكادميية.
املــادة ( ) 4
تك ــون الدرا�س ــة فـي اجلامع ــة وفقـ ــا لنظام ال�ساعات املعتمدة ،يح ــدد فـيه عــدد ال�ساعـ ــات
التدري�سية والتعلمية لكل مقرر درا�سي ،وحت�سب بناء عليها التقديرات العددية واملعدالت
الرتاكمية وغريها املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام.
املــادة ( ) 5
يلتحق الطالب باملرحلة اجلامعية األأولى بعد اجتيازه بنجاح متطلبات االلتحاق بالربنامج
األأكادميــي وفقــا ملــا هــو حمدد بوثيقة الربنامج الت�أ�سي�سي .وفـي حال ــة اجتي ــاز الطال ــب
برناجما ت�أ�سي�سيا جلامعة �أخرى ،يجب �أن يكون هذا الربنامج متوافقا مع وثيقة الربنامج
الت�أ�سي�سي املعتمد باجلامعة.
املــادة ( ) 6
تط ــرح اجلامعـة براجمهــا األأكادميية وفق اإلإطار الوطني للم�ؤه ــالت وح�س ــب امل�ستوي ــات
الدرا�سية اآلآتية:
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 1برامج الدبلوم :وتتكون من (� )60ستني �ساعة معتمدة على األأقل. 2برامج الدبلوم املتقدم :وتتكون من ( )90ت�سعني �ساعة معتمدة على األأقل. 3برامج البكالوريو�س :وتتكون من ( )120مائة وع�شرين �ساعة معتمدة على األأقل.وينتقل الطالب من م�ستوى الدبلوم �إلى م�ستوى الدبلوم املتقدم �إذا ح�صل على معدل تراكمي
للم�ستـ ــوى الدرا�سـ ــي ال يقـ ــل ع ـ ــن ( ،)2.5وينتقل الطالب م ــن م�ست ــوى الدبلوم املتق ــدم
�إلى م�ستوى البكالوريــو�س �إذا ح�صل على معــدل تراكم ــي للم�ست ــوى الدرا�س ــي ()LCGPA
ال يقل عن ( ،)2.75مع حتقيق م�ستوى اللغة اإلإجنليزية املحدد فـي وثيقة الربنامج الت�أ�سي�سي.
ويجوز �أن تطرح اجلامعة برامج �أكادميية مب�ستوى درا�سي واحد �أو م�ستويني درا�سيني بناء
على حاجة �سوق العمل وطبيعة الربنامج األأكادميي.
الف�صـــل الثالـــث
قواعد القبول وانتقال الطلبة وتغيري الربنامج �أو التخ�ص�ص األأكادميي
املــادة ( ) 7
تقوم عمادة القبول والت�سجيل فـي اجلامعة ب�إعداد اخلطة ال�سنوية للقبول بناء على الربامج
األأكادميية والتخ�ص�صات واملوارد املتاحة وترفعها �إلى جمل�س اجلامعة لالعتماد.
املــادة ( ) 8
يتم قبول الطلبة العمانيني فـي اجلامعة بنظام التفرغ الكامل عن طريق مركز القبول
املوحـ ــد وفقـ ــا ملعايي ــر القبـ ــول املعتمـ ــدة من قبـ ــل اجلامعـ ــة واملعلن ــة ع ــن طري ــق املرك ــز،
ويجوز قبول الطلبـة غيــر العمانيني بنظام التفرغ الدرا�سي الكامل عن طريق الربنامج
العماين للتعاون الثقافـي والعلمي� ،أو برامج التبادل الطالبي� ،أو منح اجلامعة الدرا�سية،
�أو من خـ ــالل منـ ــح اجلامع ـ ــة ألأبنــاء العامل ــني فـي اجلامعة من غري العمانيني �أو غريه ــا
من الربامج املعمول بها فـي هذا ال�ش�أن.
املــادة ( ) 9
يت ــم قب ــول الطلب ــة ذوي اإلإعاقة وف ــقا ملعايري القبول ذاتها املعتمدة من اجلامعة واملعلنة
عــن طريــق مركــز القبــول املوح ــد وفـي فروع اجلامعــة وكلياتها التخ�ص�صية املتوفــرة به ــا
املرافق اخلا�صة بهم.
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املــادة ( ) 10
يجوز قبول الطلبة للدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي فـي اجلامعة وفقا لل�سيا�سات واإلإجراءات
املعتمدة من جمل�س اجلامعة ،ومبراعاة ال�ضوابط اآلآتية:
 1حتقي ــق الطال ــب �ش ــروط ومعايي ــر االلتحــاق املعلــن عنهــا مـن قبــل عمــادة القب ــولوالت�سجيل فـي اجلامعة.
 2اجتياز الطالب للمقابلة ال�شخ�صية واالختبارات التي حتددها اجلامعة � -إن وجدت. 3تعهد الطالب بالت�سجيل ودفع ر�سوم املقررات الدرا�سية وفق ال�سيا�سات واإلإجراءاتاملعتمدة لذلك.
 �4أن يـدر�س الطالـ ــب م ــا ال يقـل عـن ( )%50خم�سيـن باملائـة مــن ال�ساع ــات املعتم ــدةفـي اجلامعة.
 5توفر التخ�ص�ص الذي يرغب الطالب بدرا�سته فـي فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية. 6تقدمي ما يثبت موافقة جهة العمل.املــادة ( ) 11
يتم ا�ستالم وفرز طلبات الراغبني فـي االلتحاق للدرا�سة بنظام التفرغ اجلزئي بح�سب
�شروط االلتحاق فـي الربامج األأكادميية عن طريق عمادة القبول والت�سجيل باجلامعة،
كما تقوم العمادة بالتن�سيق مع عميد الكلية املخت�ص ملعادلة املقررات بح�سب خطة متطلبات
التخرج.
املــادة ( )12
ين�ش أ� ملف للطالب بعد قبوله فـي اجلامعة يت�ضمن كافة بياناته وامل�ستندات املتعلقة به،
ويجب احلفاظ على �سريتها وفقا للقوانني املنظمة لذلك.
املــادة ( )13
يجوز لطلبة م�ؤ�س�سات التعليم العايل داخل �سلطنة عمان التقدم بطلب االنتقال �إلى اجلامعة
عن طريق عمادة القبول والت�سجيل وفقا لل�شروط وال�ضوابط اآلآتية:
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 �1أن يكون الطالب عمانيا و�أال يزيد عمره على ( )25خم�سة وع�شرين عاما عند تقدميطلب االنتقال وم�ستوفـيا ل�شروط ومعايري االنتقال املعلن عنها من قبل عمادة القبول
والت�سجيل فـي اجلامعة.
 �2أن يتوفر مقعد �شاغر فـي فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية التي يرغب االنتقال�إليها.
 �3أن يكون الطالب مقيدا فـي �إحدى م�ؤ�س�سات التعليم العايل عند تقدمي الطلببنظام التفرغ الكامل.
 �4أن ي�ستوفـي الطالب احلد األأدنى لل�شروط املعتمدة واملعلنة للقبول فـي الربنامجاألأكادميي الذي يرغب فـي االنتقال �إليه فـي العام األأكادميي ذاته الذي قبل فـيه
الطالب.
 5متنح األأولوية للحا�صلني على املعدالت األأعلى فـي دبل ــوم التعليــم العام فـي حال ــةت�ساوي املعدل الرتاكمي للطلبة املتقدمني.
 6تقدمي ما يثبت �إنهاء الربنامج الت�أ�سي�سي (�أو ما يعادله) وفق املعايري وال�ضوابطاملحددة من قبل اجلامعة الجتياز الربنامج الت�أ�سي�سي.
 7تقديـ ـ ــم �شه ــادة دولي ــة �ساريـ ــة املفع ـ ـ ــول م�ستوفـية ل�شــروط القب ـ ــول فـيمـ ــا يتعل ـ ـ ــقباللغة اإلإجنليزية.
 �8أن يكون الطالب قد �أنهى ( )30ثالثني �ساعة معتمدة من الربنامج األأكادمييعلى األأقل بنجاح ،وح�صل على تقدير ال يقل عن جيد فـي امل�ؤ�س�سة املنتقل منها،
وبح�سب ت�صنيف الدرجات املعتمد فـي اجلامعة.
 �9أن يدر�س الطالب مــا ال يق ــل عـن ( )%50خم�سي ــن باملائ ــة من ال�ساعـ ــات املعتم ــدةفـي اجلامعة.
 10 -حتت�سب للطالب املقررات الدرا�سية التي ح�صل فـيها على تقدير ال يقل عن (ج)C/
بح�سب ت�صنيف التقديرات املعتمد باجلامعة ،و�أال تقل ن�سبة الت�شابه فـي املخرجات
التعليمية للمقرر عن (� )%70سبعني باملائة ،وير�صد للطالب تقدير (ت �س) ()TC
فـي تلك املقررات وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي.
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 11 -تقدمي ما يثبت �إخالء طرف الطالب من امل�ؤ�س�سة التعليمية املنتقل منها ،وما يثبت
عدم �صدور �أي عقوبة ت�أديبية بحقه متعلقة بال�شرف واألأمانة �أو النزاهة األأكادميية
وذلك قبل ا�ستكمال �إجراءات ت�سجيله باجلامعة.
 �12 -أن يقدم الطالب �شهادة �صادرة ومعتمدة من اجلهات املخت�صة تثبت ب�أنه ال يعمل.
املــادة ( ) 14
يجــوز للطلبة تقدمي طلبات االنتقــال مــن ف ــرع �إلى �آخر فـي اجلامعة بـدءا م ــن األأ�سب ـ ــوع
ال�سـاد�س من كل ف�صل درا�سي با�ستثناء الف�صل ال�صيفـي ،وذلك على النحو اآلآتي:
 1انتقـ ــال الطلب ـ ــة م ــن �أح ــد ف ــروع اجلامع ــة �إلــى فــرع �آخر فـي الربنام ــج األأكادمي ــي�أو التخ�ص�ص ذاته وفقا لل�ضوابط اآلآتية:
�أ  -ا�ستيفاء �شروط االنتقال املعتمدة واملعلن عنها من قبل عمادة القبول والت�سجيل.
ب  -توفر مقعد �شاغر بفرع اجلامعة الذي يرغب الطالب فـي االنتقال �إليه.
ج �	-أن يتم نقل الطالب خالل الف�صل الدرا�سي الالحق لتقدمي طلب االنتقال،
ويعتمد �سجله األأكادميي كامال.
د �	-أن يتحمـ ـ ــل الطالـ ــب م�س�ؤوليـ ـ ــة �أي ت�أخي ــر فـي ا�ستيفاء متطلب ـ ــات التخ ـ ــرج
فـي املــدة الزمني ــة الق�ص ــوى املحـددة للتخ ــرج.
هـ �	-أال يتم نقل الطالب �أكرث من مرة واحدة خالل فرتة الدرا�سة فـي اجلامعة.
و �	-إرفاق موافقة جهة االبتعاث بالن�سبة للطلبة املبتعثني وموافقة جهة العمل
بالن�سبة لطلبة التفرغ اجلزئي.
 2انتقال الطلبة من �أحد فرو ع اجلامعة �إلى فرع �آخر مع تغيري الربنامج األأكادميي�أو التخ�ص�ص وفقا لل�ضوابط اآلآتية:
�أ  	-ا�ستيفاء �شروط التحويل املعتمدة واملعلن عنها من قبل عمادة القبول والت�سجيل.
ب  	-ا�ستيفاء متطلبات الربنامج الت�أ�سي�سي للربنامج �أو التخ�ص�ص األأكادميي
الذي يرغب الطالب فـي االنتقال �إليه ،ومينح فر�صة التقدم الختبار التحدي
فـي مكون الريا�ضيات للربنامج الت�أ�سي�سي.
ج 	-توفر �شاغر فـي فرع اجلامعة والربنامج �أو التخ�ص�ص األأكادميي الذي يرغب
الطالب فـي االنتقال �إليه.
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د �	-أال يكون الطالب قد �أكمل �أكرث من عام �أكادميي فـي الربنامج �أو التخ�ص�ص
احلايل.
هـ  	-يتحمـل الطالـب م�س�ؤولية �أي ت�أخري فـي ا�ستيفاء متطلبات التخرج خالل
املدة الزمنيـة الق�صـوى املحددة لذلك.
و �	-أن يتم �إرفاق موافقة جهة االبتعاث بالن�سبة للطلبة املبتعثني وموافقة جهة
العمل بالن�سبة لطلبة التفرغ اجلزئي.
3فـي حالة املوافقة على تغيري الربنامج األأكادميي �أو التخ�ص�ص ،حت�سب للطالب
جميع املقررات الدرا�سية التي در�سها وجنح فـيها ،والتي تقع �ضمن خطته الدرا�سية
اجلديدة ،وتدخل تقديرات املقررات التي ح�سبت له فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي.
4تظه ــر جمي ــع املق ــررات الدرا�سيـ ــة التي در�سهــا الطالب �سواء جن ــح �أو ر�ســب فـيه ــا
فـي برناجمه �أو تخ�ص�صه ال�سابق ،وال تقع �ضمن خطته الدرا�سية فـي ك�شف درجاته
بالتقديرات التي ح�صل عليها ،وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي.
5يجب �أال تزيد مدة الدرا�سة الكلية فـي كال الربناجمني �أو التخ�ص�صني على احلد
األأق�صى املن�صو�ص عليه فـي هذا النظام.
6يحق للطالب تغيري الربنامج األأكادميي �أو التخ�ص�ص مرة واحدة فقط خالل
فرتة الدرا�سة باجلامعة.
7ت�سري على الطلبة الراغبني بتغيري الربنامج �أو التخ�ص�ص األأكادميي على م�ستوى
الفرع ال�شروط ذاتها املن�صو�ص عليها فـي البند ( )2من هذه املادة.
8فـي حالة حمدودية ال�شواغر وت�ساوي املتقدمني فـي ال�شروط ،متنح األأولوية
للحا�صلني على املعدل الرتاكمي األأعلى.

املــادة ( ) 15
ي�شرتط لقبول الطلبـة غيــر العمانيني فـي برامج التبادل الطالبي ،اآلآتي:
 1موافقة م�ؤ�س�سة التعليم العايل املقيد بها ،واعتمادها لتو�صيف املقررات الدرا�سيةالتي �سيدر�سها الطالب فـي اجلامعة.
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 �2أن يكون الطالب قد �أكمل (� )60ستني �ساعة معتمدة �أو ما يعادلها من خطة متطلباتالتخرج للربنامج امل�سجل به فـي م�ؤ�س�سة التعليم العايل املقيد بها ومبعدل تراكمي
ال يقل عن ( )2.5من ( )4.00نقاط �أو ما يعادلها.
 �3أال تتجاوز فرتة الدرا�سة فـي اجلامعة ف�صلني درا�سيني. �4أن يخ�ضـع الطالـب جلميـع النظـم واللوائـح األأكادمييـة املعمول بها فـي اجلامعةوألأحكام اتفاقية التبادل الطالبي بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة التعليمية املقيد بها.
 �5أال تتحمل اجلامعة �أي تكاليف مالية ،ما مل ين�ص على خالف ذلك فـي االتفاقياتاملوقعة فـي هذا ال�ش�أن.
ويقوم مركز القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية بتزويد الطالب بك�شف
عالمات معتمد مع تو�صيف املقررات الدرا�سية التي �أنهاها بنجاح.
املــادة ( ) 16
يجوز لطلبة اجلامعة االلتحاق بربامج التبادل الطالبي وفقا لآلآتي:
 �1أن يكون الطالب قد �أكمل (� )60ستني �ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرجللربنامج امل�سجل به ومبعدل تراكمي ال يقل عن ( )2.5من ( )4.00نقاط.
 �2أال تتج ـ ـ ــاوز فتـ ــرة الدرا�سـ ــة فـي برنام ــج التب ــادل الطالب ــي ف�صلـ ــني درا�سي ـ ــني،وال حتت�ســب الفتـ ــرة التي يق�ضيه ــا الطالــب فـي برنامـ ــج التبادل الطالبــي �ضم ــن
احلد األأق�صى للدرا�سة فـي اجلامعة.
 �3أال يكون قد �صدر بحق الطالب �أي عقوبة ت�أديبية. 4موافقة عميد الكلية املخت�ص على تو�صيف املقررات املطلوب درا�ستها �ضمن برنامجالتبادل الطالبي.
 5ت�ستمر اجلامعة فـي �صرف خم�ص�صات اإلإعا�شة املقررة للطالب خالل فرتة التحاقهبربنامج التبادل الطالبي.
 6يتم االختيار بني الطلبة على �أ�سا�س تناف�سي �ضمن كل جمموعة ،مع مراعاة املعدلالرتاكمي للطالب.
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املــادة ( ) 17
يجوز للطلبة الزائرين (العمانيني وغري العمانيني) املقيدين فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل
(املحلية والدولية) املو�صى بها من قبل جهات االخت�صا�ص فـي �سلطنة عمان ،التقدم
لعمادة القبول والت�سجيل باجلامعة لدرا�سة بع�ض املقررات وفقا لآلآتي:
 1ح�صـ ــول الطالـ ــب علـ ــى موافق ـ ــة كتابي ــة مـ ــن م�ؤ�س�س ــة التعليــم العايل املقيــد بهــا،مع حتديد املقررات الدرا�سية املطلوب درا�ستها فـي اجلامعة واعتماد تو�صيفها.
 2توفر مقاعد �شاغرة خالل ف�صلي اخلريف والربيع يتم حتديدها من قبل عمادةالقبول والت�سجيل باجلامعة وبالتن�سيق مع الكلية املخت�صة.
 3حتقيق معايري اللغة اإلإجنليزية املعتمدة للربامج األأكادميية ،بناء على التح�صيلالدرا�سي للطالب ،بحيث ال يكون حتت املالحظة األأكادميية.
 �4أال يتجاوز الطالب عدد ال�ساعات املعتمدة امل�سجلة ( )%50خم�سني باملائة من �إجمايلع ــدد ال�ساعات املعتم ــدة بخطة متطلبات التخرج للطالب مب�ؤ�س�سة التعليم العايل
املقيد بها.
 �5سداد الر�سوم الدرا�سية املعتمدة وفقا للوائح املعمول بها. �6أن يخ�ضـع الطالـب جلميـع النظـم واللوائـح األأكادمييـة املعمول بها فـي اجلامعة.ويقوم مركز القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية بتزويد الطالب بك�شف
عالمات معتمد مع تو�صيف املقررات الدرا�سية التي �أنهاها الطالب بنجاح.
املــادة ( ) 18
يجوز لطلبة اجلامعة احلا�صلني على معدل تراكمي (� )2.00أو �أكرث ،درا�سة بع�ض املقررات
الدرا�سية ذات ال�ساعات املعتمدة فـي م�ؤ�س�سات التعليم العايل (املحلية والدولية) املو�صى
بها من قبل جهات االخت�صا�ص فـي �سلطنة عمان وفقا لآلآتي:
 1موافقة م�ؤ�س�سة التعليم العايل التي �سيلتحق بها الطالب للدرا�سة. �2أال يتجاوز عدد ال�ساعات املعتمدة امل�سجلة ( )15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة خاللفرتة درا�سة الطالب بامل�ؤ�س�سة التي يلتحق بها.
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 3موافقة عمادة القبول والت�سجيل بالتن�سيق مع الكلية املخت�صة مع حتديد املقرراتالدرا�سية التي ميكن للطالب درا�ستها وعدد ال�ساعات اخلا�صة بها ،واملقررات
املعادلة لها فـي خطة متطلبات التخرج.
 �4أن يخ�ضـع الطالـب جلميـع النظـم واللوائـح األأكادمييـة املعمول بها فـي امل�ؤ�س�سةالتي يلتحق بها للدرا�سة.
 �5أن يقدم الطالب للجامعة ك�شفا ر�سميا معتمدا بالدرجات احلا�صل عليها من امل�ؤ�س�سةالتعليمية التي التحق بها.
 �6أن حتت�سب للطالب املقررات الدرا�سية التي ح�صل فـيها على تقدير يعادل كحد�أدنى تقدير (ج) املعتمد فـي اجلامعة ،وتطبق عليه �شروط املقرر املكافئ ،وتـدرج فـي
ك�شــف درجــات الطالــب ك�ساعـات حمولــة فـي الف�صل الدرا�سي ذاته ولي�س كتقديرات
فـي معدل نقاط التقدير وال يتم احت�سابها فـي املعدل الرتاكمي.
 �7أال تتحمل اجلامعة �أي تكاليف مالية.الف�صــل الرابـــع
قواعـــد الت�سجيــــل
املــادة ( )19
تعلن عمادة القبول والت�سجيل عن مواعيد الت�سجيل وفرتة احلذف واإلإ�ضافة قبل بدء
فرتة الت�سجيل بوقت كاف ،ويكون احلد األأدنى لطرح �أي مقرر درا�سي خالل ف�صلي اخلريف
والربيع ت�سجيل ( )10ع�شرة طلبة ،ويجوز ملجل�س فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية
اال�ستثناء من ذلك.
املــادة ( ) 20
يتم ت�سجيل املقررات الدرا�سية للطالب خالل �أ�سبوع الت�سجيل الذي ي�سبق �أ�سبوع بدء
الدرا�سة ،ويجوز ا�ستثناء ت�سجيل الطالب بعد انتهاء فرتة الت�سجيل مبدة ال تتجاوز ()2
�أ�سبوعني فـي حال ثبت وجود ظروف قاهرة م�ؤيدة بامل�ستندات املطلوبة ،وذلك بناء على
تو�صية مركز القبول والت�سجيل ،وموافقة م�ساعد رئي�س اجلامعة بالفرع �أو عميد الكلية
التخ�ص�صية.
ويكون للطلبة ذوي اإلإعاقة �أولوية فـي ت�سجيل املقررات الدرا�سية.
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املــادة ( ) 21
ال يجوز للطالب الت�سجيل فـي املقررات �أو الربامج الدرا�سية فـي احلاالت اآلآتية:
 1عدم ا�ستكمال �إجراءات القبول. 2عدم اجتياز الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاح. 3حتقيق معدل تراكمي �أقل من ( )2.00للم�ستوى ( )LCGPAبعد ا�ستنفاده فر�صاخلروج من املالحظة األأكادميية.
 4عدم درا�سة متطلب �سابق. �5إذا جتاوز احلد األأق�صى للمدة الزمنية للدرا�سة فـي امل�ستوى الدرا�سي. �6إذا كان من�سحبا من اجلامعة. 7عدم وجود مقاعد �شاغرة �أو وجود تعار�ض فـي جدول املحا�ضرات. 8عدم ا�ستيفاء �شروط االنتقال �إلى امل�ستوى األأعلى وفقا لهذا النظام. 9عدم دفع الر�سوم الدرا�سية للطالب امللتحق بنظام التفرغ اجلزئي. �10 -إذا وقعت على الطالب �أي عقوبة متنعه من الت�سجيل لف�صل درا�سي �أو �أكرث.
 11 -وجود عهدة غري معادة لدى الطالب.
املــادة ( ) 22
يجـ ــوز للطالـ ــب �أن يـ ــدر�س مق ــررا درا�سيــا ومتطلب ــه ال�سابـ ــق فـي الف�صل الدرا�س ــي نف�س ــه
�إذا كان قد �سبق له �أن در�س املتطلب ال�سابق ومل ينجح فـيه �شريطة �أال يكون الر�سوب ب�سبب
الغياب� ،أو كان تخرجه يتوقف على ذلك بعد موافقة املر�شد األأكادميي ورئي�س الق�سم
املعني .وفـي حال ر�سوب الطالب فـي املتطلب ال�سابق للمرة الثانية وجناحه فـي املتطلب
الالحق ال يجوز له الت�سجيل فـي �أي مقرر درا�سي يكون مرتبطا ب�أحد املقررين �أو كليهما.
وال يجوز للطالب االن�سحاب من املتطلب ال�سابق فـي حالة ت�سجيله للمتطلب ال�سابق
والالحق معا.
املــادة ( ) 23
يحدد الق�سم مر�شدا �أكادمييا لكل طالب ،ويخطر مركز القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة
�أو الكلية التخ�ص�صية بذلك ،ويلتزم املر�شد األأكادميي بتطبيق ال�سيا�سات املعتمدة لإلإر�شاد
األأكادميي باجلامعة ،وذلك من خالل اآلآتي:
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 1متكني الطالب من اكت�شاف طاقاته وقدراته. �2إر�شاد الطالب الختيار املقررات الدرا�سية لكل ف�صل درا�سي مبا يتفق وخطتهالدرا�سية والنظام األأكادميي.
 3توجيه الطالب إلإيجاد البدائل التي متكنه من احل�صول على الدرجة العلمية فـيحال تعرث م�ساره الدرا�سـي ألأي �سبب من األأ�سباب ،وذلك ح�سب اخلطة الدرا�سية
والنظام األأكادميي.
ويتحمل الطالب م�س�ؤولية الت�أكد من ا�ستيفائه ملتطلبات التخرج ،ويرتتب على عدم مراعاة
ذلك �إلغاء ت�سجيله لبع�ض املقررات الدرا�سية ،كما يجب عليه االلتزام بتوجيهات املر�شد
األأكادميي فـي هذا ال�ش�أن.
املــادة ( ) 24
يكون احلد األأعلى للعبء الدرا�سي للطالب ( )18ثماين ع�شرة �ساعة معتمدة لكل من ف�صلي
اخلريف والربيع.
ويكون احلد األأدنى للعبء الدرا�سي للطالب ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة لكل من ف�صلي
اخلريف والربيع ،وي�ستثنى من ذلك اآلآتي:
 1الطلبة امل�سجلون بنظام التفرغ اجلزئي يجوز لهم ت�سجيل (� )6ست �ساعات معتمدةفـي جميع الف�صول الدرا�سية كحد �أدنى.
 2الطالب الذي يتوقف تخرجه �أو انتقاله من م�ستوى درا�سي �إلى م�ستوى درا�سي�آخر فـي نهاية ذلك الف�صل على درا�سة عدد �أقل من ال�ساعات املعتمدة.
 3احلاالت اخلا�صة التي يعتمدها عميد القبول والت�سجيل بناء على تو�صية رئي�سمركز القبول والت�سجيل والتي يجوز مبقت�ضاها �أن يقل العبء الدرا�سي للطالب
عن احلد األأدنى امل�سموح به مبا ال يقل عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة.
 4عدم طرح املقررات فـي �أي من فروع اجلامعة �أو كلياتها التخ�ص�صية ،ومل يتمكنالطالب من ت�سجيل ( )9ت�سع �ساعات معتمدة ،يعترب م�ؤجال حكما ،وال يحت�سب
الت�أجيل فـي هذه احلالة �ضمن املدة الق�صوى للدرا�سة فـي امل�ستوى وال �ضمن عدد
مرات الت�أجيل املحت�سبة ،وذلك بناء على تو�صية رئي�س مركز القبول والت�سجيل
وموافقة م�ساعد رئي�س اجلامعة بالفرع �أو عميد الكلية التخ�ص�صية.
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ويلغى ت�سجيل الطالب فـي حال ت�سجيله ألأقل من ( )9ت�سع �ساعات معتمدة ويعترب م�ؤجال
حكما ،ويحت�سب الت�أجيل �ضمن املدة الق�صوى للدرا�سة فـي امل�ستوى و�ضمن عدد مرات
الت�أجيل املقررة.
املــادة ( ) 25
يجوز �أن يزيد احلد األأعلى للعبء الدرا�سي املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )24من هذا النظام
ومب ــا ال يج ــاوز (� )21إح ــدى وع�شرين �ساعة معتم ــدة فـي ف�صلــي اخلريــف والربيــع وذلك
فـي �أي من احلاالت اآلآتية:
 �1إذا ح�صل الطالب فـي ف�صلني درا�سيني متتاليني وبعبء درا�سي ال يقل عن ()15خم�س ع�شرة �ساعة معتمدة على معدل ف�صلي ال يقل عن ( )3.50ثالث نقاط ون�صف.
 �2إذا ح�صل الطالب على معدل تراكمي للم�ستوى الدرا�سي ال يقل عن ( )3.50ثالثنقاط ون�صف.
 �3إذا كان الطالب فـي ف�صل التخرج.املــادة ( ) 26
يكون احلد األأعلى للعبء الدرا�سي للطالب خالل الف�صل ال�صيفـي ( )9ت�سع �ساع ــات
معتمدة ،ويكون احلد األأدنى (� )6ست �ساعات معتمدة ،وي�ستثنى من ذلك الطالب اخلريج
الذي يتبقى له مقرر درا�سي واحد فقط.
املــادة ( ) 27
ال يجوز للطالب الواقع حتت املالحظة األأكادميية الت�سجيل ألأكرث من ( )12اثنتي ع�شرة
�ساعة معتمدة ،ومبا ال يقل عن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة خالل ف�صلي اخلريف والربيع،
و(� )6س ـ ــت �ساعـ ــات معتمـ ــدة فـي الف�صـ ــل ال�صيفـي ،فـيم ــا ع ــدا الطالب املتوقــع تخرج ــه
فـي ذلك الف�صل فـيجوز له ت�سجيل مقرر �إ�ضافـي واحد فقط بعدد �ساعاته �إذا كان ذلك
كافـيا لتخرجه بحيث ي�صبح معدله الرتاكمي الكلي ( )2.00نقطة و�أكرث.
املــادة ( ) 28
يجوز للطالب امل�سجل ملقرر التدريب على ر�أ�س العمل فـي �أي ف�صل درا�سي ت�سجيل مقرر
درا�سي واحد فقط بهدف التخرج ،ومبا ال يتعار�ض مع معايري التدريب املعتمدة فـي اجلامعة.
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املــادة ( ) 29
يجوز للطالب ت�سجيل مقررات درا�سية من امل�ستوى الدرا�سي املقيد به وامل�ستوى الدرا�سي
الذي يليه فـي الربامج األأكادميية التي تطرح على م�ستويات الدبلوم والدبلوم املتقدم
والبكالوريو�س وملرة واحدة فقط وفقا لآلآتي:
 �1إذا تبقى على الطالب ت�سجيل �أقل من ( )12اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة فـي ف�صلياخلريف �أو الربيع إلإكمال امل�ستوى املقيد به �شريطة �أن يكون املعدل الرتاكمي
للم�ستوى الدرا�سي ( )LCGPAي�ؤهله لالنتقال �إلى امل�ستوى الذي يليه ،وذلك
بح�سب �شروط االنتقال بني امل�ستويات الدرا�سية املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام،
على �أن يكون جمموع ال�ساعات املعتمدة التي ي�سجلها الطالب من امل�ستويني ()12
اثنتي ع�شرة �ساعة معتمدة.
 �2إذا حقق الطالب معدال تراكميا للم�ستوى الدرا�سي ( )3.00( )LCGPAنقاط ،علىنحو ي�ؤهله لت�سجيل �ساعات �أكرث من العبء الدرا�سي بواقع ( )15خم�س ع�شرة �ساعة
معتمدة من م�ستويني خمتلفـني.
 �3أال يكون الطالب واقعا حتت املالحظة األأكادميية. 4عـ ــدم ت�سجيـ ــل �أي مقـ ــررات درا�سية م ــن امل�ست ــوى األأعل ــى �إال بعد اجتي ــاز مقــرراتامل�ستوى األأدنى.
 5عدم االن�سحاب من �أي مقرر درا�سي من امل�ستوى الدرا�سي األأدنى.املــادة ( ) 30
يجوز للطالب حذف �أو �إ�ضافة �أي مقرر درا�سي خالل األأ�سبوع األأول من بدء الدرا�سة فـي كل
ف�صل درا�ســي بعد احل�ص ــول على موافقة املر�شد األأكادميي وتوفر املقعد ال�شاغر للمقرر
الدرا�سي الذي يرغب الطالب ب�إ�ضافته ،و�أن يكون املقرر الدرا�سي فـي حدود العبء
الدرا�سي امل�سموح به للطالب و�ضمن اخلطة الدرا�سية.
وال يثبت فـي ال�سجل األأكادميي للطالب تقدير (من�سحب) (�س) ( )wمن املقرر الدرا�سي
الذي مت حذفه.
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املــادة ( ) 31
ال يج ــوز للطالب امل�سجل فـي مقرر درا�سي مع ــني االنتقال �إلى �شعبة �أخ ــرى مــن املــقرر
الدرا�سـي ذات ــه �إال فـي حال ــة التعار�ض فـي جــدول املحا�ضرات� ،أو �إلغاء ال�شعبـة التي ك ــان
م�سجال فـيها� ،أو �أي �أ�سباب �أخرى يقدرها الق�سم املعني ومركز القبول والت�سجيل.
املــادة ( ) 32
يجـ ــب على الطال ــب �إعادة �أي مقرر درا�سي �إلزامــي فـي خطتــه الدرا�سي ــة �إذا ح�ص ـ ــل فـيـ ــه
على نتيجة را�سب بح�سب ما هو حمدد فـي هذا النظام ،ويجوز له فـي حالة ر�سوبه فـي �أي
مقرر درا�سي اختياري �أن ي�ستبدله مبقرر درا�سي �آخر فـي حالة وجود مقرر درا�سي بديل
من نف�س امل�ستوى الدرا�سي ،وذلك بناء على تو�صية رئي�س الق�سم األأكادميي وموافقة عميد
الكلية املخت�ص ،ومبا ال يزيد عن مقررين درا�سيني بديلني خالل فرتة درا�سته فـي اجلامعة.
املــادة ( ) 33
يجوز للطالب �إعادة املقرر الدرا�سي الذي جنح فـيه بتقدير (ج) (� )Cأو �أقل بح�سب امل�ستوى
الدرا�سي ومبا ال يزيد على مقررين درا�سيني فـي م�ستوى الدبلوم ومقرر درا�سي واحد
فـي كل من م�ستوى الدبلوم املتقدم وم�ستوى البكالوريو�س وذلك ح�سب املقاعد ال�شاغرة
املتاحة للمقرر الدرا�سي.
ويجوز للطالب امللتحق بالربامج املطروحة مب�ستوى البكالوريو�س فقط �إعادة (� )4أربعة
مقــررات درا�سي ــة بغر�ض حت�سني املعدل بتقديـ ــر (ج) (� )Cأو �أق ـ ــل ،وذلك ح�س ــب املقاع ـ ــد
ال�شاغرة املتاحة للمقرر الدرا�سي.
املــادة ( ) 34
تظهـر جميع التقديرات التي ح�صل عليها الطالب فـي جميع املقررات الدرا�سية املعادة
لتح�سني املعدل فـي ك�شف درجاته عند ح�ساب معدل نقاط التقدير ،وحتت�سب اإلإعادة
الثانية وما تالها فـي ح�ساب معدل الطالب حتى و�إن كان �أقل تقديرا من ال�سابق ،ويدرج
للطالب الرمز (( )Nم) فـي خانة املالحظات للمقرر الدرا�سي الذي اجتازه الطالب بنجاح
للمرة األأولى فـي ك�شف العالمات.
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املــادة ( ) 35
مينح الطالب اخلريج الذي مل يجتز بنجاح وبحد �أق�صى مقررين درا�سيني ،فر�صة إلإعادة
التقييم النهائي للمقرر الدرا�سي خالل األأ�سبوع األأول من بداية الف�صل الدرا�سي التايل،
ويحت�سب التقدير النهائي للتقييم من ( )100مائة وير�صد ناجح للطالب فـي املقرر الدرا�سي
ويح�صل الطالب عند اجتيازه لهذا املقرر على معدل النجاح بح�سب املكون الدرا�سي.
املــادة ( ) 36
يج ـ ــوز تعدي ــل التقديـ ــرات النهائي ــة �إذا كان هناك خـط أ� فـي احل�سـ ــاب �أو فـي �إدخ ــال القيـ ــم
�أو بن ــاء علــى التظلم املقـ ــدم من الطالـ ــب ،وال يجوز تعديل �أي تقـدير نهائي ب�أداء اختبـ ــار
�إ�ضافـي �أو تقدي ــم �أعم ــال �إ�ضافـية بعـ ــد نهاية الف�صل الدرا�س ــي �إال فـي احلالـ ــة املن�ص ـ ــو�ص
عليها فـي املادة ( )35من هذا النظام.
املــادة ( ) 37
ال ي�سمح للطالب بت�سجيل �أي مقررات درا�سية �إذا �أنهى بنجاح جميع متطلبات التخرج
ومتطلبات التدريب على ر�أ�س العمل.
املــادة ( ) 38
يجوز للطالب االن�سحاب من درا�سة �أي مقرر درا�سي حتى نهاية األأ�سبوع الثامن من بداية
�أي من الف�صلني الدرا�سيني اخلريف والربيع ،وذلك بعد موافقة مدر�س املقرر الدرا�سي
واملر�شد األأكادميي ،ومبراعاة اآلآتي:
 1االن�سح ــاب مـ ــن ( )2مقررين درا�سيني بح ــد �أق�ص ــى فـي م�ست ــوى الدبل ــوم ،ومقــرردرا�سـ ــي واحـ ــد بح ــد �أق�صـ ــى فـ ــي م�سـ ــتوى الدبلــوم املتقــدم ،ومق ــرر درا�س ــي واح ــد
فـي م�ستوى البكالوريو�س.
 2االن�سحـ ــاب مـ ــن (� )4أربعـ ــة مق ــررات درا�سيـ ــة بح ــد �أق�صــى خـ ـ ــالل فتـ ــرة درا�ست ــهفـ ــي اجلامعـ ــة وذلك بالن�سب ـ ــة للربامــج األأكادميي ــة املطروحـ ـ ــة علـ ــى م�ست ـ ـ ــوى
البكالوريو�س فقط.
 �3أال يقل عدد ال�ساعات املعتمدة امل�سجلة للطالب بعد االن�سحاب عن ( )12اثنتي ع�شرة�ساعة معتمدة فـي ف�صلي اخلريف والربيع و( )9ت�سع �ساعات معتمدة للطالب
الواقع حتت املالحظة األأكادميية و(� )6ست �ساعات للطالب امللتحق بنظام التفرغ
اجلزئي.
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�4أال يكون الطالب فـي ف�صل التخرج �أو فـي الف�صل األأخري من امل�ستوى املقيد به.
�5أال يكون قد ثبت قيامه بالغ�ش فـي املقرر الدرا�سي الذي يرغب فـي االن�سحاب منه.
�6أال تزيد ن�سبة غيابه فـي املقرر الدرا�سي على ( )%20ع�شرين باملائة.
�7أال يكون قد �صدر �ضد الطالب عقوبة ت�أديبية حترمه من الدخول لالختبار النهائي
للمقرر الدرا�سي.

املــادة ( ) 39
يجوز للطالب ت�أجيل درا�سته فـي اجلامعة م�ؤقتا مبا ال يتجاوز ( )2ف�صلني درا�سيني فقط
خالل مدة الدرا�سة فـي اجلامعة� ،سواء كانا مت�صلني �أم منف�صلني بعد موافقة الق�سم
األأكادميي ومركز القبول والت�سجيل وذلك ب�سبب ظروف �صحية �أو اجتماعية �أو �أي ظروف
قاهرة �أخرى ،وعلى الطالب �أن يرفق بطلب الت�أجيل الوثائق املطلوبة م�شفوعة مبوافقة
اجلهة املمولة �أو املبتعثة للطالب بح�سب األأحوال ،على �أن حت�سب مدة الت�أجيل من املدة
الق�صوى للدرا�سة فـي كل م�ستوى درا�سي.
ويجوز للطالب التقدم ملركز القبول والت�سجيل بطلب ت�أجيل الدرا�سة ملدة ف�صل �إ�ضافـي
ثالث وذلك لظروف ا�ستثنائية م�ؤيدة بامل�ستندات املطلوبة ،وبتو�صية من رئي�س الق�سم
األأكادميي التابع له الطالب على �أن يتم البت فـي الطلب من قبل جمل�س فرع اجلامعة �أو
الكلية التخ�ص�صية ،وحت�سب مدة الت�أجيل من املدة الق�صوى للدرا�سة فـي كل م�ستوى درا�سي.
وفـي جميع األأحوال ال ت�صرف للطالب خم�ص�صات اإلإعا�شة خالل فرتة الت�أجيل.
املــادة ( ) 40
يخ�ضع الطالب جلل�سة توجيه و�إر�شاد من املر�شد األأكادميي قبل تقدمي طلب ت�أجيل
الدرا�سة ،على �أن يقدم الطلب فـي موعد �أق�صاه األأ�سبوع ( )10العا�شر من الف�صل الدرا�سي،
ويجب البت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز نهاية األأ�سبوع ( )12الثاين ع�شر ،ويخطر
الطالب بذلك كتابيا ب�أي و�سيلة كانت من قبل مركز القبول والت�سجيل فـي فرع اجلامعة
�أو الكلية التخ�ص�صية.
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وفـي حال املوافقة على ت�أجيل الدرا�سة ي�سجل للطالب تقدير (م�ؤجل ر�سميا) (م ر) ()OP
فـي �أنظمة الت�سجيل اإلإلكرتوين املعتمدة فـي اجلامعة ،ويدرج تاريخ الت�أجيل فـي ك�شف
عالمات الطالب ،و�إذا مل يقم الطالب بعد انق�ضاء فرتة الت�أجيل بتحديث حالته فـي نظام
الت�سجيل املعتمد فـي اجلامعة والت�سجيل فـي الف�صل الدرا�سي الذي يلي فرتة الت�أجيل
املمنوحة له يلغى قيده فـي اجلامعة ،ما مل يقم الطالب مبد فرتة الت�أجيل وفقا لإلإجراءات
املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )39من هذا النظام.
املــادة ( ) 41
ال حتت�سب مدة التدريب �ضمن احلد األأق�صى للدرا�سة �أو فرتات الت�أجيل فـي حالة وجود
اتفاقيات لتدريب الطلبة مع بع�ض امل�ؤ�س�سات املحلية �أو الدولية.
املــادة ( ) 42
يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا اختياريا من اجلامعة ،فـي �أي من احلاالت اآلآتية:
 1تقدمي طلب االن�سحاب ر�سميا معتمدا من قبل املر�شــد األأكادميــي وم�شفوعا مبوافقةجهة االبتعاث �أو اجلهة املمولة ،بح�سب األأحوال.
  2تقدمي ويل �أمر الطالب طلب ان�سحاب ر�سمي نيابة عن الطالب فـي حال مر�ضهال�شديد� ،أو �إ�صابتــه ب�إ�صابة خطرية ،م�شفوعا بالوثائق امل�ؤيدة لذلك.
 3االكتفاء مب�ستوى �أكادميي معني ،وعلى الطالب  -فـي هذه احلالة  -تقدمي طلبر�سمـ ـ ــي إلإدارة اجلامع ـ ــة م�شفوع ـ ــا مبوافقـ ـ ــة جهـ ـ ــة االبتع ـ ــاث �أو اجلهـ ــة املمولـ ـ ــة،
على �أن يتم تقدمي الطلب خالل فرتة الت�سجيل للف�صل الدرا�سي فقط.
وفـي حالة االن�سحاب ،يدون فـي �سجل الطالب عبارة ان�سحاب ر�سمي (�س) ( )wمع توثيق
تاريخ االن�سحاب ،كما ي�سجل تقدير (من�سحب) (�س) (� )wأمام كل مقرر درا�سي �سجل
فـيه ،ومل يكمله ،وي�سـري االن�سحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من رئي�س مركز القبول
والت�سجيل ،وتطبق على الطالب البنود املنظمة للغياب فـي املقررات الدرا�سية حتى تاريخ
تقدمي طلب االن�سحاب.
املــادة ( ) 43
يعد الطالب من�سحبا ان�سحابا �إلزاميا من اجلامعة ،فـي �أي من احلاالت اآلآتية:
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 1عدم متكنه من حتقيق �شروط اخلروج من حتت املالحظة األأكادميية.  2عــدم متكنــه من �إكمــال متطلبات الدرا�ســة فـي املــدة الق�صـوى املحـددة للدرا�ســةفـي اجلامعة.
 �3صــدور عقوب ــة ت�أديبي ــة �ض ــد الطالـ ـ ــب الرتكاب ــه فع ـ ــال خمال بال�ش ــرف واألأمانـ ــة�أو النزاهــة األأكادمييــة �أو العتدائ ــه �أو تهديده للطلبة �أو املوظفـني �أو �أع�ضاء هيئــة
التدري�س باجلامعة.
 4الف�صل من اجلامعة ،وعلى رئيـ�س مركـز القبـول والت�سجيـل �إ�صــدار �إ�شعـار باالن�سحــابللطالـب بعـد موافقـة م�ساعد رئي�س اجلامعة بالفرع �أو عميد الكلية التخ�ص�صية.
وي�سجـل للطالـب تقدير (من�سحب) (�س) ( )Wلكل مقرر درا�سي �سجل فـيه ،ومل يكمله،
ويدون فـي �سجل الطالب (ان�سحاب �إلزامي ألأ�سباب ت�أديبية �أو �أكادميية).
املــادة ( ) 44
يعد ان�سحاب الطالب غري ر�سمي من اجلامعة فـي احلاالت اآلآتية:
 �1إذا لـ ــم يقـ ــم بت�سجيـ ــل املقررات الدرا�سيـ ــة بعد قبوله فـي اجلامعة ،وانق�ض ــاء فــرتةالت�سجيل.
 �2إذا تغيـب عـن ح�ضور جميـع املقـررات الدرا�سية  -بدون �إخـط ــار اجلامع ــة  -ألأكثـ ــرمـن ( )%20ع�شرين باملائة من ال�ساعات التدري�سية فـي الف�صل الدرا�سي دون عذر
مقبول.
 �3إذا تغيب ( )10ع�شرة �أيام درا�سية متوا�صلة بدون عذر مقبول. �4إذا مل ي�سجل خالل فرتة الت�سجيل �أو احلذف واإلإ�ضافة لف�صل درا�سي واحد بدونعذر مقبول.
وي�سجل للطالب تقديـر (را�سـب) (هـ) ( ،)Fويدون فـي �سجله عبـارة (ان�سحاب غري ر�سمي)،
وتاريخ االن�سحاب.
املــادة ( ) 45
يجوز ملجل�س فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية �إعادة قيد الطالب بعد االن�سحاب ملرة
واحــدة فقــط ،وبناء عل ــى تو�صي ــة مرك ــز القب ــول والت�سجيــل فـي احلــاالت املن�صو�ص عليها
فـي املادتني ( )42و( )44من هذا النظام ،وفقا لل�شروط اآلآتية:
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 �1أال تزيــد فتــرة االنقط ــاع عن ( )2ف�صلـ ــني درا�سيـ ــني (اخلريف والربيع) ،ويجوزللمجل�س األأكادميي املوافقة على مد هذه الفرتة وذلك لظروف م�ؤيدة بالتقارير
الالزمة التي تثبت احلالة وعدم مقدرة الطالب على موا�صلة الدرا�سة خالل فرتة
االنقطاع وال حتت�سب هذه الفرتة من مدة الت�أجيل واحلد األأق�صى للدرا�سة.
 �2أن يقدم الطالب ما يثبت �أن انقطاعه كان بعذر مقبول. �3أن يتوفر مقعد �شاغر فـي فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية وفـي حالة حمدوديةاملقاعد تعطى األأولوية ملن �أجنز بنجاح عددا �أكرب من ال�ساعات املعتمدة.
 �4أال تكون الفرتة املتبقية إلإنهاء امل�ستوى الدرا�سي تزيد على احلد األأق�صى للدرا�سةللم�ستوى واملن�صو�ص عليها فـي هذا النظام.
 5تقدمي موافقة جهة العمل �أو اجلهة املمولة للطالب عند تقدمي طلب �إعادة القيد. 6تقدمي ما يثبت عدم ت�سجيله لدى اجلهات املخت�صة كباحث عن عمل �أو يعمل.وفـي حال موافقة جمل�س فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية على �إعادة قيد الطالب
يعتمد �سجله األأكادميي ال�سابق ،ويعاد قيده فـي ذات برنامج درا�سته ال�سابق مع بداية
الف�صل الدرا�سي خالل فرتة الت�سجيل واحلذف واإلإ�ضافة ،وتعد فرتة االنقطاع فـي هذه
احلالة فرتة ت�أجيل وحتت�سب من �ضمن احلد األأق�صى للدرا�سة باجلامعة.
املــادة ( ) 46
يقــع الطالب تــحت املالحظــة األأكادمييــة فـي الف�صــل التالــي حل�صوله على معــدل ف�صلــي
�أو تراكمي للم�ستوى �أقل من ( ،)2.00ويخ�ضع لل�ضوابط اآلآتية:
 1ال ي�سمـ ــح للطالـ ــب بت�سجيـ ــل �أكرث من ( )12اثنـتي ع�ش ــرة �ساع ــة معتم ــدة وال يقلعن ( )9ت�سع �ساعات معتمدة للطالب فـي نظام التفرغ الكامل ،وال يزيد على ()12
اثنتي ع�شرة �ساعة معتمـدة وال يقل عن (� )6ست �ساعــات معتمدة للطالــب فـي نظام
التفرغ اجلزئي.
 2تو�ضع خطة عالجية للطالب من قبل املر�شد األأكادميي تت�ضمن منحه األأولويةلت�سجيل املقررات الدرا�سية التي مل ينجزها بنجاح �أو التي ح�صل فـيها على تقدير
�أقل من ( )Cوذلك ح�سب �شروط اإلإعادة املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام.
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املــادة ( ) 47
يجب على الطالب الواقع حتت املالحظة األأكادميية �أن يرفع معدله الرتاكمي للم�ستوى
الدرا�سي �إلى ( )2.00ف�أكرث ،وذلك خالل مدة �أق�صاها ( )3ثالثة ف�صول درا�سية متتالية،
و�إال ف�إنه يعد من�سحبا ان�سحابا �إلزاميا من اجلامعة ،ويتعني �إنذاره كتابيا من خالل �إحدى
و�سائل التوا�صل املعتمدة فـي اجلامعة لرفع معدله الرتاكمي للم�ستوى الدرا�سي ابتداء
من الف�صل األأول خل�ضوعه للمالحظة األأكادميية مع جواز �إخطار ويل األأمر ،ووجوب
�إخطار جهة العمل �أو جهة متويل الطالب فـي جميع حاالت املالحظة األأكادميية.
املــادة ( ) 48
يكون ترتيب املالحظات األأكادميية فـي �سجل الطالب الدرا�سي ،وفقا لآلآتي:
 1مالحظة �أكادميية �أولى� :إنذار �أول. 2مالحظة �أكادميية ثانية� :إنذار ثان. 3مالحظة �أكادميية ثالثة� :إنذار نهائي (مطالب باالن�سحاب من اجلامعة ألأ�سباب�أكادميية) ويكون ت�سجيل الطالب �ضمن هذه املالحظة م�شروطا ب�إمكانية حتقيقه
للحد األأدنى للمعدل الرتاكمي املطلوب للخروج من املالحظة األأكادميية.
املــادة ( ) 49
ال يعد الف�صل الدرا�سي ال�صيفـي ف�صال درا�سيا لو�ضع الطالب حتت املالحظة األأكادميية،
وفـي حالة ت�سجيل الطالب اخلا�ضع للمالحظة األأكادميية للف�صل ال�صيفـي ومتكنه مع
نهاية الف�صل من حتقيق معدل تراكمي للم�ستوى (� )2.00أو �أكرث ف�إنه يخرج من املالحظة
األأكادميية.
املــادة ( ) 50
تكون �أولوية الت�سجيل فـي الف�صل ال�صيفـي لطلبة اجلامعة ،بح�سب الرتتيب اآلآتي:
 1ت�أخر بع�ض الطلبة عن التخرج و�إمكانية تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي �أو ف�صلاخلريف �شريطة توفر املقاعد الدرا�سية.
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 2ع ــدم طـ ــرح املقررات الدرا�سية فـي بع ــ�ض ف ــروع اجلامعــة �أو كلياتها التخ�ص�صيةفـي �إطار اخلطـط الدرا�سية املعتمدة.
 3الطلبـ ــة الذي ــن تت�ضمن خططهم الدرا�سية مقررات درا�سي ــة تط ــرح فـي الف�صـ ــلال�صيفـي.
 4ر�سوب الطلبة فـي بع�ض املقررات الدرا�سية ،وعدم متكنهم من �إعادة درا�ستها ب�سببعدم �إمكانية طرحها فـي الف�صل الدرا�سي الالحق.
 5ر�سوب بع�ض الطلبة فـي املقررات الدرا�سية التي تعد متطلبات �سابقة ملقررات �أخرى،وذلك لعدم �إمكانية ت�سجيلهم فـي تلك املقررات الدرا�سية فـي الف�صول الدرا�سية
الالحقة.
 6ت�أجيـ ــل درا�س ـ ــة بع�ض املقــررات ب�سبب و�ض ــع الطال ــب تـحــت املالحظ ــة األأكادميي ــة،�أو ألأي �أ�سباب �أخرى مربرة.
 7ا�ستمرار بع�ض الطلبة حتت املالحظة األأكادميية لعدم متكنهم من رفع معدالتهمالرتاكمية ب�سبب عدم �إعادة املقررات الدرا�سية التي ر�سبوا فـيها.
املــادة ( ) 51
يكون طرح املقررات الدرا�سية فـي الف�صل ال�صيفـي ،وفقا لآلآتي:
 1املقررات الدرا�سية امل�ؤجلة من قبل مركز القبول والت�سجيل وبالتن�سيق مع األأق�ساماألأكادميية من الف�صول الدرا�سية ال�سابقة جلميع ال�سنوات الدرا�سية.
 2املقـ ــررات الدرا�سية للطلبة املتوقع تخرجهم فـي الف�صل ال�صيفـي� ،شريطــة �أال يقلعددهم فـي كل مقرر عن ( )10ع�شرة طلبة.
  3املقررات الدرا�سية التي �أجلها الطلبة حني كانوا حتت املالحظة األأكادمييــة.املــادة ( ) 52
يخ�ضع الطالب امل�سجل فـي الف�صل ال�صيفـي لل�ضوابط اآلآتية:
 1ال ي�سمح للطالب باالن�سحاب من �أي مقرر درا�سي قام بت�سجيله وفـي حال ان�سحابهمن �أي مقرر درا�سي ف�إنه يعد من�سحبا من الف�صل ال�صيفـي ب�شكل كامل ،وير�صد
له تقدير (من�سحب) فـي جميع املقررات امل�سجلة.
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2ال يجوز �إعادة املقررات الدرا�سية التي جنح فـيها الطالب �سابقا وي�ستثنى من ذلك
الطلبة الواقعون حتت املالحظة األأكادميية.
3ال يجوز للطالب الت�سجيل فـي مقررات درا�سية متقدمة من اخلطة الدرا�سية.
4ال ي�سمح للطالب فـي حال ان�سحابه من مقرر درا�سي ما فـي ف�صل الربيع بت�سجيل
املق ــرر الدرا�س ــي ذاته فـي الف�صل ال�صيفـي �إال �إذا كــان االن�سحاب ب�سبب عذر طبي
�أو �أن يكون الطالب خريجا بنهاية الف�صل ال�صيفـي.
5ال ي�سم ــح للطالب بت�سجي ــل مق ــررات درا�سية م ــن م�ستويني �أكادمييني خمتلفـني
فـي الف�صل ال�صيفـي.
الف�صــــل اخلامـــ�س
الربامج األأكادميية واالختبارات والتقييم

املــادة ( ) 53
ت�شتمل موا�صفات كل برنامج �أكادميي على العنا�صر اآلآتية:
 1ا�سم الدرجة العلمية والتخ�ص�ص. 2و�صف للربنامج. 3خمرجات التعلم للربنامج. 4خطة متطلبات التخرج ،وتت�ضمن معلومات حمددة عن عدد ال�ساعات املعتمدة لكلمن متطلبات اجلامعة والكلية والق�سم والتخ�ص�ص واملقررات الدرا�سية اإلإجبارية
واالختيارية فـي الربنامج األأكادميي باإلإ�ضافة �إلى متطلب التدريب على ر�أ�س
العمل والتدريب امليداين.
 5نظام التقييم.املــادة ( ) 54
تهدف خطة املقرر الدرا�سي �إلى تزويد الطالب باملعلومات األأ�سا�سية عنه ،ويتم توزيعها
على الطلبة فـي األأ�سبوع األأول من كل ف�صل درا�سي ،وت�شتمل اخلطة على اآلآتي:
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 1رمز املقرر ،وعنوانه ،واملتطلبات ال�سابقة ،واملتطلبات املتزامنة للمقرر ،وال�ساعاتالتدري�سية واملعتمدة ،وتو�صيف للمقرر.
 2ا�سم املدر�س ،وموقع مكتبه ،وال�ساعات املكتبية.  3أ�هـداف وخمرجات التعلم للمقـرر. 4املو�ضوعات الرئي�سـة للمقرر. �5أ�ساليب التدري�س والتعلم. 6نظام التقييم. 7مواعيد االختبارات الق�صرية و�أوراق البحث والواجبات وغريها .مع تو�ضيح الن�سبةاملخ�ص�صة لكل منها فـي التقدير الكلي و�سيا�سة االنتحال واملخالفات األأكادميية
املعتمدة.
 8الكتب واملراجع الدرا�سية واملقاالت العلمية �أو �أي م�صادر �أخـرى الزمة. �9أي �شروط �أو متطلبـات خا�صة باملقرر.املــادة ( ) 55
تطبق اجلامعة نظام ال�ساعات املعتمدة ،وفقا لل�ضوابط اآلآتية:
 1تتكون ال�ساعة املعتمدة من ( )3ثالث �ساعات تعلمية فـي األأ�سبوع موزعة بني ح�ضوراحل�ص�ص الدرا�سية (�ساعات تدري�سية) وبني التعلم امل�ستقل الذي يحتاجه الطالب
لفهم وا�ستيعاب ما متت درا�سته.
 2ال�ساع ــة املعتم ــدة تع ــادل مــا جمموع ــه ( )42اثنتني و�أربعني �ساعة تعلم فـي الف�ص ــلالدرا�سي الذي ال يقل عن (� )14أربعة ع�شر �أ�سبوعا تدري�سيا.
 3تعتمد �أن�شطة التعلم التي يتم ت�ضمينها فـي ( )3ث ــالث �ساعـ ــات �أ�سبوعي ــا للف�صــلالدرا�سـ ــي عل ــى مـ ــا يحتـ ــاج املتعلم القيام به من �أج ــل �إكم ــال خمرجــات التعلــم لكـل
وحدة �أو دورة من الربنامج األأكادميي الذي ي�ؤدي للح�صول على امل�ؤهل.
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وت�شمل ال�ساعات التعلمية الثالث على �أي مما ي�أتي:
أ� � 	-ساعـ ـ ــة تدري�سيـ ــة ،و(� )2ساعتني مــن التعلـ ــم امل�ستق ــل مثل الدرا�سة الذاتي ــة ووقـ ــت
التح�ضري والتقييم.
ب � )2( 	-ساعتني تدري�سيتني من العمل فـي املخترب ،و�ساعة واحدة من التعلم امل�ستقل
فـي األأن�شطة الطالبية ،مثل وقت الدرا�سة للتح�ضري للعمل املخربي �أو التح�ضري
للتقييم �أو التقييم.
ج  )3(	-ثالث �ساعات تدري�سية فـي ور�ش العمل �أو العمل املخربي.
املــادة ( ) 56
يتم حتديد ال�ساعات التدري�سية املوازية لل�ساعة املعتمدة بح�سب نوع الن�شاط التدري�سي
كاآلآتي:
عدد ال�ساعات التدري�سية
لكل �ساعة معتمدة
1

الن�شاط التدري�سي
حما�ضرة ""lecture
حلقة نقا�شية ""seminar

2

حلقة درا�سية ""tutorial

2

خمترب ""laboratory

3-2

امل�شغل األأ�ستوديو ""studio
ور�شة ""workshop

3-2
3-2

املــادة ( ) 57
يكون احلد األأق�صى للدرا�سة لكل م�ستوى درا�سي باجلامعة للربامج األأكادميية التي تطرح
مب�ستويات �أكادميية متعددة على النحو اآلآتي:
 1الدبلوم بحد �أق�صى ( )3ثالث �سنوات درا�سية بعد �إنهاء الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاحللطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد �أق�صى (� )6ست �سنوات درا�سية للطلبة بنظام
التفرغ اجلزئي.
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 2الدبلوم املتقدم بحد �أق�صى (� )2سنتني درا�سيتني بعد �إنهاء جميع متطلبات م�ستوىالدبلوم بنجاح للطلبة بنظام الدوام الكامل وبحد �أق�صى (� )4أربع �سنوات للطلبة
بنظام التفرغ اجلزئي.
 3البكالوريو�س بحد �أق�صى (� )2سنتني درا�سيتني بعد �إنهاء جميع متطلبات م�ستوىالدبلوم املتقدم بنجاح للطلبة بنظام التفرغ الكامل وبحد �أق�صى (� )4أربع �سنوات
للطلبة بنظام التفرغ اجلزئي.
ويك ــون احلــد األأق�صــى للدرا�ســة للطال ــب الذي ي�سجل مقررات من م�ستويني درا�سيني
خمتلف ــني �ضمــن املـ ــدة الدرا�سية املح ــددة فـي امل�ستوى األأدنى ،كم ــا يكــون احلــد األأقــ�صى
للدرا�سة فـي الربامج األأكادميية التي تطرح مب�ستوى البكالوريو�س فقط (� )6ســت �سنوات
درا�سية بعد �إنهاء الربنامج الت�أ�سي�سي بنجاح.
املــادة ( ) 58
يلت ــزم الطالب باحل�ضور فـي املقررات الدرا�سية التي ي�سجلها ،ومتابعة غيابه عن طريق
األأنظمـ ــة اإلإلكرتونيـ ــة املعتمــدة ،وفـي حال ــة غياب ــه ع ــن ح�ضور املحا�ضـ ــرات املعل ــن عنهـ ــا
فـي املقررات الدرا�سية بعذر �أو بدون عذر ،وذلك ح�سب ال�سيا�سات وال�ضوابط املنظمة لذلك،
ف�إنه يتم اتخاذ اإلإجراءات اآلآتية:
 1توجيـ ــه �إنـ ــذار �أول �إذا بلغــت ن�سب ــة غيابه فـي �أي مقرر درا�سي ( )%10ع�ش ــرة باملائ ــةمن جمموع ال�ساعات التدري�سية.
 2توجي ــه �إن ــذار ث ــان �إذا بلغ ــت ن�سب ــة غياب ــه ( )%15خم�س ع�شرة باملائة مـ ــن جمم ــوعال�ساعات التدري�سية فـي �أي ف�صل درا�سي.
 3احلرمان من دخول االختبار النهائي �إذا بلغت ن�سبة غيابه �أكرث من ( )%20ع�شرينباملائـ ــة مـ ــن جمم ــوع ال�ساعـ ــات التدري�سي ــة فـ ــي �أي ف�ص ــل درا�ســي واعتبــاره را�سبــا
فـي املقرر الدرا�سي.
ويعد �إنذارا كتابيا �أي مما ي�أتي:
أ� � -إر�سال ر�سالة ن�صية �أو بريد �إلكرتوين للطالب.
ب  -اإلإعالن من خالل األأنظمة اإلإلكرتونية املعتمدة فـي اجلامعة.
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املــادة ( ) 59
يطبق على الطالب فـي حالة غيابه اآلآتي:
 �1إذا تغيـب �أكرث من ( )%20ع�شرين باملائة من جمموع ال�ساعــات التدري�سيــة للمقرربعذر يقبله مركز القبول والت�سجيل م�شفوعا بامل�ستندات املطلوبة ،يعترب الطالب
من�سحبا من هذا املقرر ،ومينح تقدير (من�سحب) (�س) ( )Wفـي ال�سجل األأكادميي،
�شريطة �أال يتجاوز عدد املقررات امل�سموح االن�سحاب منها وفقا لهذا النظام� ،أما
�إذا كان الغياب لعذر غري مقبول ،ف�إن الطالب يحــرم من املقرر الدرا�سي ومينح
تقدي ــر (را�سب ب�سبب الغياب) (هـ غ) ) (FWفـي �سجله األأكادميي.
 �2إذا تغيب ( )10ع�شرة �أيام درا�سية متوا�صلة فـي جميع املقررات الدرا�سية بعذر يقبلهمركز القبول والت�سجيل م�شفوعا بامل�ستندات املطلوبة ،فتطبق عليه املعايري املعمول
بها فـي اجلامعة فـي �ش�أن غياب الطلبة� ،أما �إذا كان الغياب لعذر غري مقبول ،ف�إنه
يعتب ــر من�سحب ــا مـن اجلامعـة ومينح تقدير (را�سب ب�سبب الغياب) (هـ غ) )(FW
فـي �سجله األأكادميي.
املــادة ( ) 60
يجوز للطالب الغياب ب�سبب األأن�شطة الال�صفـية املعتمدة وفقا لل�شروط اآلآتية:
 1احل�صـول على موافقـة املر�شـد األأكادميي للطالب قبل امل�شاركة باألأن�شطة الال�صفـية. 2احل�صـول على موافقـة م�ساعد رئي�س اجلامعة بالفرع �أو عميد الكلية التخ�ص�صيةبالن�سب ــة للطال ــب الواقــع حتت املالحظـ ــة األأكادميــية قبل امل�شارك ــة فـي األأن�شط ــة
الال�صفـية.
املــادة ( ) 61
ال يح�سب �ضمن مدة الغيـاب التغيـب ب�سبب اإلإ�ضافــة املت�أخـرة أألحـد املقررات الدرا�سية
خــالل فتــرة ال ــحذف واإلإ�ضافة �أو امل�شاركـة املعتمـدة من م�ساع ــد رئيــ�س اجلامعــة بالفــرع
�أو عميد الكلية التخ�ص�صية فـي متثيل اجلامعة داخليــا �أو خارجيا.
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املــادة ( ) 62
ت�شكل جلنة فـي كل كلية ت�سمى "جلنة االختبارات" برئا�سة عميد الكلية املخت�ص �أو من يحل
حمله وع�ضوية ر�ؤ�ساء األأق�سام األأكادميية ،وتعقد اللجنة اجتماعاتها ( )2مرتني فـي كل
ف�صل درا�سي ،وتخت�ص اللجنة بالت�أكد من تطبيق معايري التقييم املعتمدة فـي كل فروع
اجلامعة والكلية التخ�ص�صية.
املــادة ( ) 63
يتم تقييم الطلبة وتقـدير �أدائهم بناء على نظام معدل نقاط التقديـر ،ويكون التقدير
النهائي ألأي مقرر درا�سي مبنيا على نتائج �أ�ساليب التقييم امل�ستمر لكل طالب وفقا ألأهداف
وخمرجات التعلم لذلك املقرر الدرا�سي واملعايري املحددة له ،ومبراعاة اآلآتي:
 1تكون التقديرات النهائية ألأي مقرر مبنية على �أداء الطالب ولي�س مبقارنة �أدائهب�أداء زمالئه �ضمن املجموعة الواحدة.
 2حتدد للمقررات الدرا�سية ذات الطبيعة النظرية ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية على األأقلت�سهم فـي حتديد التقدير النهائي للمقرر الدرا�سي.
املــادة ( ) 64
يقيم عمل الطالب وفقا لطبيعة كل مقرر درا�سي ،وي�شمل ذلك األأعمال الف�صلية �أو االختبارات
املفاجئــة �أو الدوريــة واختب ــار منت�ص ــف ونهاي ــة الف�ص ــل الدرا�سـ ــي ،والدرا�س ــات واألأبح ــاث،
وامل�شاريع� ،أو �أي و�سيلة �أخرى للتقييم تتنا�سب مع طبيعة املقرر الدرا�سي ،وبالن�سبة للطلبة
ذوي اإلإعاقة يجب تكييف جميع �أنواع التقييم مبا فـي ذلك االختبارات والواجبات لتتنا�سب
مع حالة اإلإعاقة دون امل�سا�س بنتائج املقررات الدرا�سية ،ويجوز منحهم وقتا �إ�ضافـيا لت�سليم
الواجبــات واألأن�شطــة مبا يتنا�سب مع قدراتهم ،كم ــا يجوز منحهــم وقت ــا �إ�ضافـي ــا إلإج ــراء
االختب ــارات �شريط ــة �أال يتجاوز الوقت اإلإ�ضافـي �ضعف وقــت االختب ــار األأ�سا�سي كح ــد �أعل ــى
مع �إمكانية جتزئة وقت االختبار ح�سبما تتطلبه طبيعة اإلإعاقة.
املــادة ( ) 65
يكون �إجراء االختبار النهائي للمقرر الدرا�سي ،وفقا لل�ضوابط اآلآتية:
-63-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

-

-

1يت�ضمن قيا�س جميع خمرجات التعلم للمقرر الدرا�سي.
2تكون ن�سبة االختبار النهائي للمقررات الدرا�سية النظرية من جمموع الدرجات
(.)%60 - 40
3حتدد مدة االختبار النهائي ح�سبما ين�ص عليه تو�صيف املقرر الدرا�سي.
4يتم �إجراء االختبار النهائي ح�سب تو�صيف املقرر الدرا�سي ،وميكن �أن يكون عر�ضا
مرئيا� ،أو نقا�شا �شفهيا� ،أو حلقة درا�سيـة� ،أو م�شروعا� ،أو اختبارا حتريريــا� ،أو �أي
�أن�شطة �أكادميية �أخرى.
5تكون االختبارات النهائية للمقررات الدرا�سية امل�شرتكة موحــدة على م�ستوى فروع
اجلامعـ ــة وكلياتهـ ــا التخ�ص�صي ـ ــة ،وتخ�ضــع إلإجراءات �إعداد االختبارات املعتمدة
من قبل عميد الكلية املخت�ص.

املــادة ( ) 66
تطبق على االختبارات النهائية التحريرية ،ال�ضوابط اآلآتية:
 1تت ــم جدولـ ــة جميع االختب ــارات �ضم ــن الفت ــرة املخ�ص�صــة لها ح�سبمــا هــو مو�ضــحفـي التقومي األأكادميي للجامعة.
 �2إذا توجب على الطالب �أداء �أكرث من اختبارين خالل يوم واحد عند اإلإعالناملبدئ ــي جل ــداول االختب ــارات ميكن ــه �إخطــار رئي�س الق�سم والــذي يتولــى التن�سيــق
مع مركز القبول والت�سجيل بفرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية للنظر فـي �إمكانية
�إيجاد البدائل املنا�سبة ،والتي قد ت�شمل تعديل جدول االختبارات �أو حتديد موعد
بديل للطالب فـي الفرتة املعتمدة لالختبارات.
 3ال ي�سمح للطالب دخول االختبار بعد مرور ( )30ثالثني دقيقة من بدايته. 4يلتزم الطالب الذي ي�صل مت�أخرا وقبل انق�ضاء فرتة ( )30ثالثني دقيقة �أن ينجزاالختبار مع بقية الطلبة فـي الوقت املحدد لالختبار.
 5ال ي�سمح للطالب مغادرة قاعة االختبار قبل مرور ن�صف الزمن املحدد لالختبار. 6ال ي�سمح للطالب الذي �سلم ورقة االختبار بالعودة �إلى االختبار ،ويطلب منهمغادرة القاعة.
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 �7إذا تغيب الطالب عن االختبار تطبق عليه �أحكام احل�ضور والغياب املن�صو�ص عليهافـي هذا النظام.
 �8إذا �صادف أ�حــد أ�يــام االختبارات �إجازة ر�سمية ،ترح ــل اختبارات ــه �إىل �أول ي ــوم عم ــليلي اليوم األأخري فـي جدول االختبارات.
املــادة ( ) 67
يتولــى ك ــل ق�ســم �إدخال وحفظ نتائج الطلبة فـي النظام األأكادميي اإلإلكرتوين املعتمد
فـي اجلامعة بنهاية كل ف�صل درا�سي ،ويتوىل رئي�س كل ق�سم رفع نتائج الف�صل الدرا�سي
ملجل�س فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية لالعتماد ،ويتم حفظ ال�سجالت األأكادميية
للطلبة بح�سب ال�سيا�سات واإلإجراءات املعتمدة فـي هذا ال�ش�أن.
ويجوز للطالب االطالع على نتائجه الف�صلية والرتاكمية من خالل النظم األأكادميية
اإلإلكرتونية املعتمدة فـي اجلامعة.
املــادة ( ) 68
يحرم الطالب من موا�صلة االختبار احل�ضوري �أو عن بعد فـي حال ثبوت الغ�ش �أو ال�شروع
فـيه ،ويعد را�سبا فـي املقرر الدرا�سي الذي �ضبط الغ�ش فـيه بناء على اإلإجراءات املنظمة
لذلك ،وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغ�ش مرة ثانية خالل فرتة درا�سته باجلامعة ف�إنه
مينح تقدير (را�سب) فـي املقرر الدرا�سي الذي �ضبط الغ�ش فـيه مع حرمانه من الت�سجيل
للف�صل الدرا�سي الالحق ،وفـي حالة تكرار الغ�ش للمرة الثالثة يتم ف�صله من اجلامعة.
وي�سري حكم الفقرة ال�سابقة فـي حال ثبوت الغ�ش فـي �أعمال التقييم األأكادميي األأخرى
كالتقارير الف�صلية والنهائية والبحوث األأكادميية وم�شاريع التخرج.
املــادة ( ) 69
فـي حالـ ــة اال�شتب ــاه بت�سري ــب االختبار ملقـرر درا�ســي ،يقوم م�ساعـ ــد رئيـ�س اجلامعــة بالفــرع
�أو عميد الكلية التخ�ص�صية بت�شكيل جلنة برئا�سته للتحقيق فـي ذلك ،وترفع نتائج التحقيق
�إىل رئي�س اجلامعة التخاذ اإلإجراءات الالزمة ،وعند ثبوت ت�سريب االختبار ملقرر درا�سي
معني يجب �إعادة االختبار جلميع الطلبة ،وفـي حال تغيب �أي طالب عن ح�ضور االختبار
املعاد بدون عذر يقبله جمل�س فرع اجلامعة �أو جمل�س الكلية التخ�ص�صية م�شفوعا بامل�ستندات
املطلوبة ،ير�صد له تقدير را�سب فـي االختبار.
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املــادة ( ) 70
يج ــوز للطال ــب املقيـ ــد باجلامع ــة �أن يتقدم الختبار التحدي بناء على اخلب ــرة األأكادميي ــة
�أو العملية احلا�صل عليها بعد دبلوم التعليم العام ،والذي يقي�س امتالكه للمهارات واملعارف
فـي مقرر درا�سي معني من اخلطة الدرا�سية م�شفوعا بالوثائق املعتمدة ،وتطبق فـي �ش�أن
اختبار التحدي ال�ضوابط اآلآتية:
 1حتدد الكلية املخت�صة بالتن�سيق مع عمادة القبول والت�سجيل املقررات الدرا�سيةالتي تخ�ضع الختبار التحدي� ،شريطة �أال تتجاوز ( )2مقررين درا�سيني كحد �أق�صى
خالل فرتة الدرا�سة باجلامعة.
 2يعقد اختبار التحدي بناء على تو�صية الق�سم املعني فـي بداية الف�صل الدرا�سياألأول من اخلطة الدرا�سية للربنامج �أو امل�ستوى األأكادميي للطالب.
 3فـي حالة ح�صول الطالب على تقدير (ج) ) (Cف�أعلى فـي اختبار التحدي ،يتم و�ضعتقدير ناجح فـي املقرر الدرا�سي بك�شف عالمات الطالب وحتت�سب عدد ال�ساعات
املعتمدة للمقرر الدرا�سي وال تدخل فـي ح�ساب املعدل الرتاكمي كما يدرج له الرمز
(ح �س) ( )CCفـي خانة املالحظات ،وفـي حالة ح�صول الطالب على تقدير �أقل
من (ج) ( )Cفـي اختبار التحدي ،ال يتم احت�ساب �أي �ساعات معتمدة ،ويجب عليه
الت�سجيل فـي ذلك املقرر الدرا�سي.
املــادة ( ) 71
�إذا تغي ــب الطالـ ــب عن ح�ضور االختبارات �أو �أي ن�شاط معلن عنــه من اخت ــبارات �أو �أعم ــال
الف�صــل بع ــذر ،يج ــب علي ـ ــه تقدمي هذا الع ـ ــذر �إلى الق�سم خــالل ( )3ثالثـ ــة �أيـ ـ ــام عمــل
من تاريــخ عقد االختبار �أو العمل املكلف به ،وفـي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابيا
عن طريق الربيد اإلإلكرتوين �أو �أي و�سيلة ات�صال معتمدة من قبل اجلامعة .ويتم عقد
اختبار �أو ن�شاط تعوي�ضي للطالــب ،و�إذا تغيــب عن ح�ضــور االختبار �أو الن�شاط التعوي�ضـي
املحـ ـ ــدد يو�ضـع لــه (�صف ـ ــر) ويتـ ـ ــم �إخطـ ــاره كتابيـ ــا بذلك عن طريق الربي ــد اإلإلكرتونـ ــي
�أو عن طريق �أي و�سيلة ات�صال معتمدة من قبل اجلامعة.
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املــادة ( ) 72
�إذا تغيــب الطالــب عن االختب ـ ــار النهائــي املعلن ع ـ ــن مق ــرر درا�سي مــا ،يو�ضـع لـه تقديـ ــر
(غري مكتمل) (ك) ( ،)ICوعليه �أن يقدم عذر الغياب �إلى مركز القبول والت�سجيل خالل
مــدة �أق�صاهــا ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ عقد االختبار ،ويح ــال �إلــى م�ساعــد رئــي�س
اجلامعة بالفرع �أو عميد الكلية التخ�ص�صية التخاذ القرار املنا�سب ب�ش�أنه ،و�إخطار الق�سم
املعني فـي حالة قبول العذر من عدمه ،مع �إبالغ الطالب كتابيا بذلك ب�إحدى و�سائل
التوا�صل املعتمدة.
وفـ ــي حالـ ــة عـ ــدم قب ــول ع ـ ــذر الطالـ ــب ع ــن الغي ـ ــاب ير�صــد ل ــه (�صفـر) فـ ــي االختبـ ــار
الذي تغيب عنه ،وير�صد له التقدير النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�صلية،
وي�سـ ــري هــذا احلكـ ــم �إذا لـ ــم يتقـ ــدم الطالب بع ــذره �إل ــى الق�سـم خ ــالل م ــدة �أق�صاه ــا ()3
ثالثة �أيام عمل ر�سمية من تاريخ عقد االختبار.
املــادة ( ) 73
يعترب الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن االختبار النهائي من�سحبا من املقرر الدرا�سي
�إذا مل ي�ؤد االختبار التكميلي للمقرر الدرا�سي خالل املدة املن�صو�ص عليها فـي هذا النظام
ب�سبب عدم زوال العذر ،ف�إذا زال العذر املقبول ،ومل يتقدم الطالب ألأداء االختبار التكميلي
ير�صد له مدر�س املقرر الدرا�سي (�صفرا) فـي االختبار النهائي الذي تغيب عنه ،وير�صد
له التقدير النهائي للمقرر وفق جمموع عالماته الف�صلية.
املــادة ( ) 74
حتدد فرتة عقد االختبارات التكميلية للطلبة املتغيبني عن االختبارات النهائية فـي الف�صل
ال�سابق ،وب�أعذار مقبولة من الق�سم املعني ومركز القبول والت�سجيل ،مبا ال يتجاوز األأ�سبوع
األأول من بداية كل ف�صل درا�سي.
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املــادة ( ) 75
يحـدد للطالـب الذي دخل االختبار النهائي ومل ي�ستطـع �إكمالــه ب�سبب حالة مر�ضية
ا�ستوجبت نقله �إلى امل�ست�شفى موعدا جديدا خالل فرتة االختبارات التكميلية ،وذلك بعد
املوافقة على العذر الطبي لليوم الذي مل يكمل خالله االختبار ،و�إذا مل يتقدم الطالب
ألأداء االختبار التكميلي ير�صد له (�صفر) فـي االختبار النهائي الذي تغيب عنه ،وير�صد
له التقدير النهائي للمقرر الدرا�سي وفق جمموع عالماته الف�صلية.
املــادة ( ) 76
يعد الطالب مقيدا ح�ضوريا فـي �أي اختبار يتقدم له وال يعتد ب�أي عذر يقدمه الطالب
بعد ت�سليم ورقة االختبار ومغادرة القاعة ،وفـي حالة تغيب الطالب عن �أحد االختبارات
ب�سبب م�شاركته باألأن�شطة الال�صفـية ي�سري فـي �ش�أنه املواد ( )74 ،73 ،72من هذا النظام.
املــادة ( ) 77
يجوز للطالب �أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي �أي مقرر درا�سي �إلى مركز
القبول والت�سجيل وفق النموذج وال�سيا�سات املعتمدة لذلك خالل مدة �أق�صاها ( )3ثالثة
�أيام عمل من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية ،ويحق للطالب التظلم فـي مقرر درا�سي واحد
بدون ر�سوم على �أن ت�ستوفى ر�سوم التظلم بالن�سبة للمقررات الدرا�سية األأخرى وت�سرتد
الر�سوم فـي حالة وجود خط أ� فـي التقديرات النهائية.
املــادة ( ) 78
يتولى الق�سم درا�سة التظلمات اخلا�صة مبراجعة التقديرات النهائية بالت�أكد من ت�صحيح
جميع األأ�سئلة و�صحة اجلمع والر�صد فـي األأنظمة اإلإلكرتونية املعتمدة والبت فـيها خالل
مدة ال تتجاوز نهاية األأ�سبوع األأول من بداية الف�صل الدرا�س ـ ــي الـذي يليــه ،ويعــد م�ضــي
املدة دون الرد فـي التظلم مبثابة رف�ضه.
وتعتمد النتائج النهائية للتظلمات من قبل م�ساعد رئي�س اجلامعة بالفرع �أو عميد الكلية
التخ�ص�صية ،ويتم تعديل النتائج فـي النظام األأكادميي اإلإلكرتون ــي للجامعــة فـي م ــدة
�أق�صاها ( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
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املــادة ( ) 79
تو�صف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدرا�سية ،وفقا جلدول القيا�س اآلآتي:
التقدير

الرمز

امتياز

(�أ) A

Excellent

جيد جدا

Very good

جيد

Good

مقبول
Fair

را�سب

Unsatisfactory

(�أA- )-
(بB+ )+
(ب) B
(بB- )-
(جC+ )+
(ج) C
(جC- )-
(دD+ )+
(د) D
(هـ) F

مدى
الن�سب
املئوية

نقاط
الدرجة

الو�صف

100 - 95
94 - 90
89 - 85
84 - 80
79 - 75
74 - 70
69 - 65
64 - 60
59 - 55
54 - 50

4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0

حتقيق �أهداف
املقرر مب�ستوى متميز

حتقيق �أهداف
املقرر مب�ستوى مر�ض

�أقل من ٥٠

0.0

عدم حتقيق �أهداف املقرر

را�سب ب�سبب الغياب
Fail due to

حتقيق �أهداف
املقرر مب�ستوى متقن
حتقيق �أهداف
املقرر مب�ستوى جيد

اإلإخفاق فـي تلبية
 0.0متطلبات املواظبة وااللتزام
باحل�ضور

(هـ غ) FW

absence

املــادة ( ) 80
حتدد درجات النجاح فـي املقررات الدرا�سية ،ح�سب اآلآتي:
متطلبات اجلامع ـ ـ ـ ــة( :د) ( )Dف�أعلى.متطلب ـ ــات الكلي ـ ـ ـ ـ ـ ــة( :ج )C-( )-ف�أعلى.متطلب ــات الق�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم( :ج (C-) )-ف�أعلى.متطلبات التخ�ص�ص( :ج) ( )Cف�أعلى.-69-
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املــادة ( ) 81
ت�شك ــل م�صطلحـ ــات التقديـ ــرات اآلآتيـ ــة جـزءا من نظ ـ ــام التقـديـ ــرات الكلـ ــي باجلامعة،
ولكنها ال حتمل قيمـة عـددية:
التقديـــر
غري مكتمل

Incomplete

من�سحــب

Withdrawn

الو�صــــف
الرمـز
يدرج تقدير (غري مكتمل) فـي حالة الظـروف القاهرة
(ك) الت ــي حتـ ــول دون �إكمال الطالب جميع متطلبات املقرر
 ICفـ ــي الوقـ ــت املح ــدد مث ــل املـ ــر�ض ،احلــوادث ،الظــروف
العائلية الطارئة وغريها من احلاالت املماثلة
(�س) مينح تقـدير (�س) للطالب الذي ين�سحب ر�سميا من �أحد
املقررات خالل الفت ــرة املحددة لالن�سحاب
W

مينح تقـدير (غ �س) للطالب فـي املقررات التي در�سها
�سواء جنح �أو ر�سب بها فـي برناجمه �أو تخ�ص�صه ال�سابق،
ال�ساعات غري املحت�سبة (غ �س(
وال تقع �ضمن خطته الدرا�سية فـي ك�شف درجاته
NC
Not calculated
بالتقديرات التي ح�صل عليها ،وال تدخل فـي ح�ساب
املعدل الرتاكمي وال حتت�سب �ضمن ال�ساعات املعتمدة
مينـح تقدير (ت �س) للطالب الذي اجتاز بنجاح �ساعات
معتمــدة من �أي م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات التعليم العايل
ال�ساعات املحـولة (ت �س)
األأخرى ،وحت�سب هذه ال�ساعات �ضمن جمموع ال�ساعات
TC
Transfer Credit
املعتمـ ــدة املطلوبــة للتخــرج فـي برنام ــج معـ ــني ،ولكنه ـ ــا
ال حتت�سب �ضمن معدل نقاط التقدير
مينـح تقدير (ح �س) للطالب الذي تقدم الختبار
التحدي بناء على اخلربة األأكادميية �أو العملية
احلا�صل عليها بعد دبلوم التعليم العام ،والذي يظهر
�ساعات التحدي (ح �س) امتالكه للمهارات واملعارف فـي مقرر درا�سي معني
 CC Challenge / Creditمن اخلطة الدرا�سية وجنح فـيه بتقدير (ج) ف�أعلى،
وحت�سب هذه ال�ساعات �ضم ــن جممـ ــوع ال�ساعـ ــات
املعتم ــدة املطلوبة للتخـ ــرج فـي برنامج معـ ــني ،ولكنه ــا
ال حتت�سب �ضمن معدل نقاط التقدير
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التقديـــر

الو�صــــف

الرمـز

مينح تقدير (ن) (ناجح) �أو تقدير (غ ن) (غري ناجح)
ناجح/غري ناجح (ن/غ ن) للمقــرر ال ــذي ال يخ�ضــع لنظام التقييم وفق ــا جلـ ــدول
 P/NP Pass / Not Passedالقيــا�س املن�صــو�ص عليه فـي هذا النظ ــام ،ولي�س ــت ل ــه
�ساعات معتمدة فـي خطط متطلبات التخرج
مـ�ستمر
In Progress

م�ؤجل ر�سميا
Officially
Postponed

املقرر املعاد لغر�ض
حت�سني املعدل
املقرر املعاد
ب�سبب الر�سوب

مينح تقدير (ر) ملقرر مثل م�شروع مــا� ،أو ملقـرر درا�ســي
(ر) عملي �أو ملق ــرر درا�سي متعـدد الف�صول الدرا�سية ،يكون
 IPالطالب م�سجال به ،لكن املقرر الدرا�سي ال يزال م�ستمرا
عند ر�صد التقديرات �أو �إ�صدار ك�شوف الدرجات
مينح تقدير (م ر) للمقررات الدرا�سية التي يكون
(م ر)
الطالب م�سجال فـيها بعد ح�صوله ع ــلى املوافقــة على
OP
الت�أجيــل ر�سميا لذلك الف�صل الدرا�سي
(م)
N

يدرج للطالـب الرمـز (م) ف ــي خانــة املالحظــات
بك�شــف العالمــات للمقــرر الدرا�سي الذي اجتـ ــازه
بنجـاح للمـرة األأولى

(ر �س) يدرج للطالب الرمز (ر �س) فـي خانة املالحظات بك�شف
 Rالعالمات للمقرر الدرا�سي الذي �أعاده ب�سبب الر�سوب
املــادة ( ) 82

تعد جميع التقديرات نهائية مبجرد اعتمادها من جمل�س فرع اجلامعة �أو الكلية التخ�ص�صية
ما عدا تقدير غري مكتمل (ك) ( )ICوذلك �إلى حني ا�ستكمال الطالب متطلبات املقرر
الدرا�سي.
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املــادة ( ) 83
يح�سب معـدل نقاط التقدير الف�صلي ) (SGPAعلى �أ�سا�س املقررات الدرا�سية التي ي�سجلها
الطالب خالل ف�صل درا�سي ،وذلك على النحو اآلآتي:
 1ت�ضرب القيمة العددية للتقدير املكت�سب لكل مقرر درا�سي فـي عدد ال�ساعات املعتمدةلذلك املقرر ،وت�سمى هذه النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك املقرر.
 2يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة فـي ذلك الف�صل على جمموع ال�ساعات املعتمدةاملحت�سبة خالل الف�صل.
تخ�ضع لهذه العمليات احل�سابية املقررات الدرا�سية التي تكون تقديراتها ذات قيمة عـددية
فقط ،ويكون ناجت الق�سمة هو معدل نقاط التقدير الف�صلي.
املــادة ( ) 84
يح�سب معدل نقاط التقديـر الرتاكم ــي للم�ستـ ــوى الدرا�س ــي ) (LCGPAجلميع املقـ ــررات
الدرا�سية التي در�سها الطالب فـي جميـ ــع الف�صول الدرا�سية اخلا�صة بامل�ست ــوى الدرا�س ــي
وذلك فـي نهاية ك ــل ف�ص ــل درا�س ــي ل ــذلك امل�ستوى ،وهو ح�ساب ف ــردي للمجمـ ــوع (ولي ــ�س
متو�سطا ملتو�سطات الف�صول الدرا�سية) ،وذلك على النحو اآلآتي:
 1ت�ض ــرب القيمــة العدديــة للتقديـ ــر فـي عــدد ال�ساع ــات املعتمدة للمقــرر الدرا�س ــي،وت�سمى النتيجة نقاط التقدير املكت�سبة.
 2يق�سم جمموع نقاط التقدير املكت�سبة الكلية على الع ــدد الكلي لل�ساعـ ــات املعتم ــدةاملحت�سبة.
املــادة ( ) 85
يح�سب معدل نقاط التقدير الرتاكمي الكلي ) (CGPAللطالب جلميع املقررات الدرا�سية
التي در�سها الطالب فـي جميع الف�صول الدرا�سية امل�سجلة منذ التحاقه باجلامعة وذلك
فـي نهاية كل ف�صل درا�سي ،وهو ح�ساب فردي للمجموع ،ولي�س متو�سطا ملتو�سطات الف�صول
الدرا�سية ،وذلك على النحو اآلآتي:
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 1ت�ض ــرب القيمـ ــة العدديـ ــة للتقدير فـ ــي ع ــدد ال�ساع ــات املعتمدة للمق ــرر الدرا�س ــي،والنتيجة ت�سمى نقاط التقدير املكت�سبة.
 2يق�ســم جممــوع نق ــاط التقدير املكت�سبــة الكلية على العدد الكلي لل�ساعات املعتمدةاملحت�سبة.
 3يح�ســب التقدي ــر بثالثـ ــة �أرقام ع�شرية ،ثم يقرب �إلى رقمـ ــني ع�شريني با�ستخ ــدامالقواعـ ــد العلميـ ــة للتقريب بحيث �أن ( )2.555تقـ ــرب �إل ــى ( )2.56بينمــا ()2.554
تق ــرب �إلى (.)2.55
املــادة ( ) 86
يح�سب للطالب فـي نهاية كل ف�صل درا�سي معدل نقاط التقدير الف�صلي �إلى جانب معدل
نقـ ــاط التقديـ ــر الرتاكم ــي للم�ستوى الدرا�سي ومعدل نق ــاط التقديـ ــر الرتاكم ـ ــي الكلـ ــي
والتي تعادل فـي جمموعها ال�ساعات املعتمدة التي در�سها الطالب واكت�سبها.
فـيما يخ�ص الربامج األأكادميية املطروحة على م�ستوى البكالوريو�س يح�سب للطالب
فـي نهاية كل ف�صل درا�سي معدل نقاط التقدير الف�صلي �إلى جانب معدل نقاط التقدير
الرتاكمي الكلي ).(CGPA
املــادة ( ) 87
يعد التدريب مقررا �إلزاميا و�أ�سا�سيا من خطة متطلبات التخرج للربامج األأكادميية املطروحة،
ويدرج التدريب كمقرر برمز درا�سي فـي ك�شف درجات الطالب ،والبد من اجتيازه بنجاح
للتخرج ،وقد مينح �ساعات معتمدة ،وذلك ح�سب الربنامج األأكادميي وخطة متطلبات
التخرج.
وترتاوح مدة التدريب بني (� )12-8أ�سبوعا ،وذلك ح�سب تو�صيف املقرر املعتمد للربنامج
األأكادميي ،وقد تطول مدة التدريب وفقا ملتطلبات الربنامج األأكادميي.
املــادة ( ) 88
مينح الطالب امل�ؤهل األأكادميي للربنامج �إذا ا�ستوفى ال�شروط اآلآتية:
 �1إكمال متطلبات اخلطة الدرا�سية للربنامج بنجاح.-73-
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 �2إكمال مقرر التدريب بنجاح. 3احل�صول على املعدل الرتاكمي الكلي للطالب ( )CGPAمبا يعادل ( )2.00نقطتني�أو �أكرث.
ويتخرج الطالب فـي �أي من امل�ستويات األأكادميية باحت�ساب املعدل الرتاكمي الكلي.
املــادة ( ) 89
مينح الطالب امل�ؤهل العلمي للم�ستوى األأدنى بعد ا�ستكمال جميع متطلبات الربنامج بنجاح،
فـي حالة عدم حتقيقه ملعايري االنتقال �إلى امل�ستوى األأكادميي األأعلى.
املــادة ( ) 90
يجوز للمجل�س األأكادميي منح الطالب الذي �أنهى بنجاح خطة متطلبات التخرج ومبعدل
تراكمي كلي �أقل من ( )2.00فر�صة �إعادة مقررين درا�سيني �إن كان ذلك �سي�ساعد فـي رفع
املعدل الرتاكمي الكلي للطالب (� )CGPAإلى ( ،)2.00وذلك فـي احلاالت اآلآتية:
 1ا�ستنفاد الطالب للحد األأق�صى لعدد املالحظات األأكادميية. 2ا�ستنفاد الطالب للحد األأق�صى ملدة الدرا�سة باجلامعة. 3ا�ستنفاد الطالب للحد األأق�صى لعدد مرات �إعادة املقررات الدرا�سية.املــادة ( ) 91
ت�صنف الدرجات التي متنح للطلبة عند التخرج بناء على معدل نقاط تقديـر التخرج
املكت�سبة فـي جميع املقررات املت�ضمنة فـي خطة متطلبات التخرج ،وفقا لآلآتي:
التقدير الو�صفـي
ممتاز مع مرتبة ال�شرف

املعدل الرتاكمي
4.00 - 3.85

ممتاز

3.84 - 3.70

جيد جدا

3.69 - 3.00

جيد

2.99 - 2.30

مقبول

2.29 - 2.00
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املــادة ( ) 92
ت�صـدر اجلامع ــة "قائمة اإلإجادة األأكادميية" للطلبة املجيدين �أكادمييا لف�صلي اخل ــريف
والربيع بعد اعتماد النتائج النهائية للطلبة ،وفقا لل�ضوابط اآلآتية:
 �1أن يك ـ ــون احلـ ــد األأدنى لعـ ــدد ال�ساعـ ــات املعتمـ ــدة امل�سجل ــة فـ ــي الف�صـ ــل الدرا�س ـ ــي(اخلريف والربي ــع) ( )15خمـ ـ ــ�س ع�شــرة �ساعــة معتم ــدة ملقررات درا�سيــة تك ـ ــون
ذات تقدي ــرات بقيمة عددية.
 �2أن يح�صــل الطالب على معدل تراكمـ ــي للم�ستـ ــوى األأكادميـ ــي ()3.70( )LCGPAف�أكرث على �أال يقل تقدير �أي مقرر درا�سي عن (.)B
 �3أال يكــون الطال ــب مف�ص ــوال �أو �سبق �أن تـم �إنــذاره �أو وقعــت عليــه �إحــدى العقوب ــاتالت�أديبية.
�4 -أن يكون الطالب قد �أكمل ( )30ثالثني �ساعة معتمدة من خطة متطلبات التخرج.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل النماذج ال�صناعية وفقــا ألأحكام قانـ ــون حق ــوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
�سلطنــــــة عمــــــــــان

()21
()22
()11
()15
()45

وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة
ت�صنيف لوكارنو

رقم الطلبOM/ID/2021/00011 :
تاريخ التقدمي6/7/2021 :

رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل

12.15

Loc Cl.12.15

) (

طالب الت�سجيل :دافانتي تاري�س املحدودة
 1العنوان :هاو�س ,وودالندز بارك� ,شارع ا�شتون ,نيوتون يل ويلز مري�سي�سيد دبليو ايه ٠ ١٢
()71
ات�ش اف ,اململكة املتحدة
2
3
ا�سم امل�صمم وعنوانه وحمل �إقامته وجن�سيته:
( 1 )72املخرتع :جارى نيكوال�س كرو�س (جواز �سفر بريطاين رقم)534227682 :
العنوان� :أوك هاو�س ،وودالند بارك ،مري�سي�سيد ،دبليو �إيه � 0 12إت�ش �إف ،اململكة املتحدة
1
()73
2
الزينة العاملية
1
�ص.ب 474 :ر.ب131 :
()74
2
3
( )30ي�ستند الطلب �إلى �أ�سبقية رقم 6112112 :املودعة بتاريخ 6/1/2021 :فـي بريطانيا
( )28عدد النماذج فـي الطلب
( )12منوذج �صناعي

( )54و�صف الت�صميم:
و�سيلة نقل �أو رفع� ،إطارات و�سال�سل م�ضادة النزالق ال�سيارات.
( )55الت�صميم
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام
قانـون (نظـام) العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151617 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احللويات ،مك�سرات ،قهوة ،توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبناء ال�شافعي للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/1/5 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153122 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حموالت كهربائية� ،صناديق توزيع كهربائية� ،صناديق مفاتيح كهربائية ،لوحات مفاتيح
كهربائية ،مفاتيح كهربائية ،مفاتيح قطع الدائرات الكهربائية ،لوحات توزيع كهربائية،
دواليب توزيع كهربائية ،مقومات عك�سية كهربائية ،مهايئات كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أولو�سوي �إلكرتيك �إماالت تاهوت فـي تيكاريت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ايه ا�س � .01أورجانايز �سناي بوجليزي �أوغوز جادة �أنقرة  ،06935تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/2 :
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153660 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جلود ،اجللود ال�صناعية واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد مت�ضمنة ولي�س حمدودة على
حقائب الظهر ،احلقائب ،حقائب للتخييم ،حقائب الت�سلق ،حقائب ال�شاطئ ،األأحزمة
(امل�صنوعة من اجللود) للرجال ،احلقائب مزدوجة املقب�ض ،حقائب حفظ امل�ستندات
واألأوراق ،حقائب ألأغرا�ض متعددة ،حمفظة للبطاقات ،حامالت البطاقات ،احلامالت
اجللدية ،حقائب للمنا�سبات الغري ر�سمية ،حامالت دفاتر ال�شيكات وحمفظة لل�شيكات
(م�صنوعة من اجللود) جزدان للعمالت ،حامالت بطاقات االئتمان ،حقائب لل�صيد،
حقائب املالب�س لل�سفر ،حقائب لعبة الغولف ،حقائب اليد� ،أكيا�س للح�صاد ،ال�سياط،
حامالت البطاقات ال�شخ�صية ،حمفظة وحامالت املفاتيح� ،سيور جلدية لقيادة احليوانات،
حبال جلدية ،حقائب ال�سفر ،حقائب دفاتر املالحظات ،حقائب األأوبرا ،حامالت األأقالم،
حمفظة اجليب ،حقائب الت�سوق ،املنتجات اجللدية ال�صغرية ،حقائب جلدية حلمل
املعدات (فارغة) ،م�ستلزمات ال�سفر امل�صنوعة من اجللود� ،صناديق ال�سفر� ،أكيا�س ال�سفر،
�أطقم ال�سفر امل�صنوعة من اجللود ،ال�صناديق الوبر ،ال�شما�سي ،املظالت ،مظالت ال�شم�س
والع�صى وقطعها ،ال�سروج ،كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واألأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،62888 :دبي ,اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/3/21 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154555 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بل�سم طبي ،كرمي طبي ،مزيالت للروائح الكريهة بخالف ما هو
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،غ�سول لغايات طبية ،غ�سول (لو�شن) لغايات
�صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية
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لغايات طبية ،مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي و�أغذية للر�ضع واألأطفال ،ل�صقات
ومواد� ،ضماد ،مواد ح�شو األأ�سنان و�شمع طب األأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات إلإبادة
احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �أحمد عزمي حممد رجب (العود امللكي)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع نا�صر ،ملك جمدي رفعت حممد عطية
�شراب ،مركز كفر �سعد ،دمياط ،جمهورية م�صر العربية  ،م�صر
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/25 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154557 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعايــة وا إإلعــالن و�إدارة وتوجيه األأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،بيع الكرميات والعطور واملخمرية
كرميات لل�شعر لو�شن للج�سم ،بيع م�ستح�ضرات مكياج ،م�ساحيق مكياج،
م�ستح�ضرات جتميلية ،عطور ،م�ستح�ضرات جتميلية للعناية بالب�شرة،
كرميات لتبيي�ض الب�شرة ،غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل لل�شعر ولفروة
الر�أ�س ،كرميات للعناية بال�شعر ،م�ستح�ضرات للعناية بال�شعر� ،أقنعة لل�شعر� ،شامبو� ،أقنعة
جتميل للوجه ،م�ستح�ضرات لتنظيف الوجه ،حليب لتنظيف الوجــه ،كرميات للوجه،
مق�شرات للوجه ،غ�سوالت للوجه ،م�ستح�ضرات لرتطيب الوجه ،بيع بل�سم طبي ،كرمي
طبي ،مزيالت للروائح الكريهة بخالف ماهو لال�ستخدام ال�شخ�صي ،غ�سول لغايات طبية،
غ�سول (لو�ش ــن) لغاي ــات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات
�صحية لغايات طبي ــة ،مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي و�أغذية للر�ضع واألأطفال،
ل�صقات ومواد� ،ضماد ،مواد ح�شواألأ�سنان و�شمع طب األأ�سنان ،مطهرات ،م�ستح�ضرات
إلإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات �أع�شاب ،مزيل العرق،
مزيل تعرق ،م�ضاد تعرق ،كرمي عرق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �أحمد عزمي حممد رجب (العود امللكي)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع نا�صر ،ملك جمدي رفعت حممد عطية�شراب ،مركز كفر �سعد،
دمياط ،جمهورية م�صر العربية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/4/25 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 154763 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مبيدات اآلآفات ،مبيدات ح�شرية ،مبيدات األأع�شاب ،مبيدات الفطريات ،مبيدات اخليطيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إف �إم �سى كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :إف �إم �سى تاور �أت �سريا �سنرت �سوث  2929 -والنت �سرتيت ،فـيالديلفـيا،
بى �أيه  ،19104الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/٩ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155226 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدهانات والورني�ش والالكيه واملواد التي ت�ستخدم لوقاية املعادن من ال�صد�أ واخل�شب
من التلف واملواد امللونة ومواد ال�صباغة واملواد الكيماوية اخلا�صة بتثبيت األألوان واملعادن
املتخذة �شكل �ألواح �أوامل�سحوق التي ت�ستخدم فـي النق�ش والزخرفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�صنع اجلزيرة للدهانات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1900 :خمي�س م�شيط  ،61961اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/23 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155319 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات املراقبة بالفـيديو وبالتحديد الدارات املغلقة ألأجهزة التلفاز والدارات املغلقة ملحوالت
فـيديو �أجهزة التلفاز وحموالت الفـيديو ألأجهزة التلفاز وكامريات الفـيديو و�شا�شات
املراقبة بالفـيديو وم�سجالت �شرائط الفـيديو وم�سجالت كا�سيتات الفـيديو وم�سجالت
الفـيديوالرقمية وم�ضخمات الفـيديو ومعادالت (موازنات) الفـيديو وبطاقات الدارات
املتكاملة وفـيديوهات ا�ست�شعار احلركة ومعددات �إر�سال الفـيديو ولوحات مفاتيح �أجهزة
احلا�سوب و�أجهزة وحدات التحكم� ،أنظمة احلا�سوب املكونة من �أجهزة حا�سوب واألأجهزة
الطرفـية اخلا�صة باحلا�سوب ،معدات االت�صاالت اإلإلكرتونية وبالتحديد �أجهزة �إر�سال
وا�ستقبال البيانات وال�صوت والفـيديو و�أجهزة اإلإر�سال واال�ستقبال من األألياف الب�صرية
و�أجهزة اإلإر�سال واال�ستقبال للتحكم فـي القيا�س عن بعد وبرامج ترميز الفـيديو و�أجهزة
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التوجيه الرقمية وخوادم االت�صال واملحاور واملرددات والقنطرة (ج�سر لتو�سيع و�إن�شاء
ال�شبكات) و�أجهزة املودم ،برنامج �إدارة الفـيديو لال�ستخدام فـي �أنظمة األأمن واملراقبة،
من�صة الربامج املتكاملة للتهيئة وال�صيانة واإلإدارة فـي جمال املعدات مثل �أنظمة الفـيديو
والو�صول واخرتاق ال�شبكة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هونيويل انرتنا�شيونال انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 855 :ا�س ،مينت �سرتيت� ،شارلوت ،ان �سي  ,28202الواليات املتحدة
األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155321 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج احلا�سوب ،برامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) القابل للتنزيل ،برامج
واجهة امل�ستخدم البيانية القابلة للتنزيل ،جمموعات تطوير الربامج (ا�س دي كيه)
القابلة للتنزيل ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لنقل املعطيات والبث واإلإر�سال
والتوزيع و�إعادة اإلإنتاج وتنظيم وم�شاركة املو�سيقى وال�صوت والفـيديو واألألعاب وغريها
من البيانات ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي ت�أليف وتنزيل
ونقل وا�ستقبال وحترير وا�ستخراج وت�شفـري وفك ت�شفـري وت�شغيل وعر�ض وتخزين وتنظيم
الن�صو�ص والبيانات وال�صور وملفات ال�صوت والفـيديو ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
وامل�سجلة التي تتيح للم�ستخدمني عر�ض �أواال�ستماع �إىل حمتوى ال�صوت والفـيديو
والن�صو�ص والو�سائط املتعددة ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة إلإن�شاء وتوفـري
و�صول امل�ستخدم �إىل قواعد بيانات املعلومات والبيانات القابلة للبحث ،برامج حمرك
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البحث امل�سجل القابل للتنزيل ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة للو�صول �إىل
املعلومات عرب اإلإنرتنت ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة للت�سوق عرب اإلإنرتنت،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة إلإدارة قواعد البيانات ،برامج احلا�سوب القابلة
للتنزيل وامل�سجلة إلإدارة األأ�سعار ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لال�ستخدام
فـي قطاع البيع بالتجزئة ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي
التجارة اإلإلكرتونية وقطاع البيع بالتجزئة وبالتحديد برامج معامالت نقاط البيع،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستيفاء الطلبات ،برامج احلا�سوب القابلة
للتنزيل وامل�سجلة إلإدارة املخزون ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لت�سهيل
الدفعات واملعامالت عرب اإلإنرتنت ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ملعاجلة
الدفعات ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة التي توفر خدمات البيع بالتجزئة
والطلبات ملجموعة متنوعة من ال�سلع اال�ستهالكية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي ن�شر اإلإعالنات لآلآخرين ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
وامل�سجلة لن�شر املعلومات املتعلقة بخ�صومات املنتجات اال�ستهالكية ،برامج احلا�سوب
القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي م�شاركة املعلومات حول املنتجات واخلدمات
والعرو�ض ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي م�سح الباركود
ومقارنة األأ�سعار ،برامج احلا�سوب امل�سجلة وبرامج احلا�سوب القابلة للتنزيل إلإن�شاء
و�إدارة ون�شر اإلإعالنات والعرو�ض الرتويجية والت�سويق ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
وامل�سجلة جلدولة ال�شحن والتو�صيل ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة إلإدارة
ال�شحن ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة جلدولة ال�شحن والتو�صيل ،برامج
احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة إلإدارة اللوج�ستيات ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
وامل�سجلة لتو�صيل املحتوى الال�سلكي ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة للتخزين
اإلإلكرتوين للبيانات ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لتخزين وتنظيم وحترير
وم�شاركة ال�صور ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة للتعرف على ال�صور وال�صوت،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة للت�شغيل اآلآيل املنزيل ،برنامج مت�صفح اإلإنرتنت
القابل للتنزيل وامل�سجل ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ل�شراء األأفالم
والربامج التلفزيونية ومقاطع الفـيديو واملو�سيقى وحمتوى الو�سائط املتعددة والو�صول
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�إليها وعر�ضها ،برنامج األألعاب القابل للتنزيل وامل�سجل ،ملفات املو�سيقى القابلة للتنزيل،
األأفالم واألأفالم التلفزيونية القابلة للتنزيل التي ت�ضم ق�ص�صا خيالية وغري خيالية
حول جمموعة متنوعة من املوا�ضيع املقدمة عرب خدمة الفـيديو عند الطلب ،ال�صور
املتحركة والربامج التلفزيونية قابلة للتنزيل التي ت�ضم ق�ص�صا خيالية وغري خيالية
حول جمموعة متنوعة من املوا�ضيع والت�سجيالت ال�صوتية واملرئية التي ت�ضم ق�ص�صا
خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من املوا�ضيع ،الو�سائط الرقمية وبالتحديد
�أقرا�ص الفـيديوالرقمية امل�سجلة م�سبقا واألأقرا�ص الرقمية متعددة اال�ستخدامات،
ت�سجيالت ال�صوت والفـيديوالقابلة للتنزيل و�أقرا�ص الفـيديوالرقمية واألأقرا�ص
الرقمية عالية الدقة التي ت�ضم ق�ص�صا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة
من املوا�ضيع ،امللفات ال�صوتية القابلة للتنزيل وملفات الو�سائط املتعددة وامللفات الن�صية
وامل�ستندات املكتوبة واملواد ال�صوتية ومواد الفـيديو واألألعاب التي ت�ضم حمتوى خياليا
وغري خيايل حول جمموعة متنوعة من املوا�ضيع ،الكتب اخليالية القابلة للتنزيل حول
جمموعة متنوعة من املوا�ضيع ،الكتب اإلإلكرتونية القابلة للتنزيل فـي جمال الق�ص�ص
اخليالية والق�ص�ص الواقعية حول جمموعة متنوعة من املوا�ضيع والكتب ال�صوتية فـي
جمال الق�ص�ص اخليالية والواقعية حول جمموعة متنوعة من املوا�ضيع ،بطاقات الهدايا
امل�شفرة مغناطي�سيا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل،
وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 086289 :تاري ـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة- 2022/4/19 :
بلـ ـ ــد األأولويـ ـ ـ ـ ــة)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155323 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت ،خدمات
متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي ت�ضم جمموعة
وا�سعة من ال�سلع ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب
اإلإنرتنت التي تعر�ض جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية لآلآخرين ،خدمات متاجر
البقالة بالتجزئة والبيع باجلملة لألأغذية الطازجة والبقالة ،خدمات البيع بالتجزئة
وبالتحديد �إدارة برنامج اخل�صم لتمكني امل�شاركني من احل�صول على خ�صومات على
خدمات ال�شحن من خالل ا�ستخدام برنامج ع�ضوية خمف�ض ،خدمات متاجر البيع
بالتجزئة عرب اإلإنرتنت التي ت�ضم الت�سجيالت ال�صوتية واملرئية وت�سجيالت الكالم
املنطوق والكتب اإلإلكرتونية و�ألعاب احلا�سوب ،اخلدمات اإلإعالنية ،ترويج وت�سويق
�سلع وخدمات اآلآخرين من خالل توزيع مواد �إعالنية وكوبونات وخ�صومات على ال�سلع
واخلدمات ومعلومات حول العرو�ض احل�صرية ،توفـري معلومات ون�صائح عن منتجات
امل�ستهلك عرب اإلإنرتنت ،تقدمي تو�صيات املنتج للم�ستهلكني لألأغرا�ض التجارية ،تقدمي
معلومات عن منتجات امل�ستهلك على اإلإنرتنت ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،توفـري املخازن
للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،الدعاية واإلإعالن والت�سويق ،املعلومات التجارية،
خدمات متجر البيع باجلملة ،خدمات برنامج والء العمالء التي ت�ضم مكاف�آت متمثلة
بخدمات �شحن خمف�ضة والو�صول املبكر �إىل خ�صومات وعرو�ض البيع بالتجزئة والو�صول
�إىل الكتب واملن�شورات األأخرى والو�صول �إىل الكتب ال�صوتية والتخزين املخف�ض لل�صور
واملو�سيقى عرب اإلإنرتنت واملو�سيقى املخف�ضة والفـيديو واألألعاب ونقل معطيات البيانات
وخدمات التجربة املنزلية التي تتيح للم�ستهلكني �أخذ عينات من املالب�س واك�س�سوارات
املالب�س والنظارات وال�ساعات واملجوهرات واملحافظ واحلقائب قبل االختيار وال�شراء
واألأدوية املخف�ضة والو�صفات الطبية واملنتجات الطبية ومنتجات ال�صحة العامة ،برنامج
مكاف�آت والء العمالء للمت�سوقني وبالتحديد ترتيب وتنفـيذ برامج املكاف�آت التحفـيزية
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للرتويج لبيع جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية لآلآخرين� ،إدارة برامج اخل�صم
التي تتيح للم�شاركني احل�صول على خ�صومات على خدمات ال�شحن والو�صول املبكر �إىل
خ�صومات وعرو�ض البيع بالتجزئة والو�صول �إىل الكتب واملن�شورات األأخرى والو�صول
�إىل الكتب ال�صوتية والتخزين املخف�ض لل�صور واملو�سيقى عرب اإلإنرتنت واملو�سيقى
املخف�ضة والفـيديو واألألعاب ونقل معطيات البيانات وخدمات التجربة املنزلية التي
تتيح للم�ستهلكني �أخذ عينات من املالب�س واك�س�سوارات املالب�س والنظارات وال�ساعات
واملجوهرات واملحافظ واحلقائب قبل االختيار وال�شراء واألأدوية املخف�ضة والو�صفات
الطبية واملنتجات الطبية ومنتجات ال�صحة العامة ،خدمات ا�ستيفاء الطلبات القائمة على
اال�شرتاك فـي جماالت الكتب والكتب ال�صوتية واملو�سيقى واألأفالم والربامج التلفزيونية
ومقاطع الفـيديو واألألعاب والبيانات واملالب�س واألأدوية املخف�ضة والو�صفات الطبية
واملنتجات الطبية ومنتجات العافـية العامة ،خدمات ال�شحن ال�سريع وبالتحديد ترتيب
نقل حموالت الب�ضائع بال�شاحنات واجلو ،التتبع املحو�سب وتعقب الطرود �أثناء النقل
ل�ضمان التو�صيل فـي الوقت املحدد ألأغرا�ض األأعمال ،خدمات �إ�ستيفاء الطلبات ،املعاجلة
اإلإلكرتونية لألأوامر لآلآخرين� ،إدارة اللوج�ستيات� ،إدارة األأعمال ،خدمات معاجلة
البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل،
وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 086289 :تاري ـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة- 2022/4/19 :
بلـ ـ ــد األأولويـ ـ ـ ـ ــة)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155325 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تو�صيل الب�ضائع عن طريق ال�شاحنات واجلووروبوتات التو�صيل ذاتية القيادة� ،شحن
الب�ضائع ،نقل احلموالت ،ال�شحن ،تغليف الب�ضائع ،تو�صيل الطرود ،تغليف الب�ضائع ،نقل
الب�ضائع� ،شحن وت�سليم وتخزين الب�ضائع ،نقل احلموالت بال�شاحنات والقطارات واجلو،
�أدوات تغليف للنقل ،تغليف الب�ضائع لآلآخرين ،خدمات ال�شحن ال�سريع وبالتحديد ترتيب
نقل احلموالت بال�شاحنات والقطارات واجلو ،خدمة ال�شحن ال�سريع لآلآخرين ،برامج
ال�شحن بال�شاحنات والقطارات وال�شحن اجلوي القائمة على الع�ضوية ،خدمات التو�صيل
وبالتحديد ال�شحن وتو�صيل الب�ضائع ،توفـري معلومات النقل وال�شحن والت�سليم ،تو�صيل
الب�ضائع عن طريق الطلبات الربيدية وبالتحديد مواد الرعاية ال�صحية واألأدوية
املو�صوفة واألأدوية التي تباع بدون و�صفة طبية للم�ستهلكني ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم
معلومات وتعليقات فـي جمال النقل ،تخزين الب�ضائع ،حتديد وترتيب حجوزات �أماكن
التخزين لآلآخرين ،ت�أجري حاويات التخزين ،خدمات الربيد ال�سريع ،خدمات ال�سعاة،
ت�أجري �صندوق الربيد ،خدمات التوزيع وبالتحديد تقدمي اخلدمات عرب اإلإنرتنت التي
تتيح للعمالء القدرة على اختيار نقطة توزيع لل�سلع امل�شرتاة عرب اإلإنرتنت ،تن�سيق
ترتيبات ال�سفر لألأفراد واجلماعات ،وكاالت حجز ال�سفر ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم
معلومات ال�سفر والتعليقات ،اخلدمات اللوج�ستية ل�سل�سلة التوريد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل،
وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 086289 :تاري ـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة- 2022/4/19 :
بلـ ـ ــد األأولويـ ـ ـ ـ ــة)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155327 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مزود خدمة التطبيق الذي ي�ضم برنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س
ايه ايه ا�س) ،ت�أجري وا�ستئجار �أجهزة احلا�سوب وبرامج احلا�سوب ،خدمات تقا�سم الوقت
على احلا�سوب ،خدمات احلا�سوب فـي املوقع امل�شرتك وبالتحديد توفـري الت�سهيالت
ملوقع خوادم احلا�سوب مع معدات اآلآخرين ،ت�أجري مرافق احلو�سبة وتخزين البيانات
ذات ال�سعة املتغرية ألأطراف ثالثة ،خدمات الت�شخي�ص احلا�سوبية ،خدمات الدعم
الفني وبالتحديد ا�ستك�شاف األأخطاء و�إ�صالحها (تربل�شوت) املتمثلة بت�شخي�ص م�شاكل
�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية وبرامج احلا�سوب ،خدمات مزودي التطبيقات (ايه ا�س بيه)
وبالتحديد ا�ست�ضافة تطبيقات برامج احلا�سوب لآلآخرين ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لنقل املعطيات والبث واإلإر�سال والتوزيع و�إعادة
اإلإنتاج وتنظيم وم�شاركة املو�سيقى وال�صوت والفـيديو واألألعاب وغريها من البيانات،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي ت�أليف
وتنزيل ونقل وا�ستقبال وحترير وا�ستخراج وترميز وفك ت�شفـري وت�شغيل وعر�ض وتخزين
وتنظيم الن�صو�ص والبيانات وال�صور وملفات ال�صوت والفـيديو ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من عر�ض �أواال�ستماع �إىل
حمتوى ال�صوت والفـيديو والن�صو�ص والو�سائط املتعددة ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل إلإن�شاء وتوفـري و�صول امل�ستخدم �إىل قواعد بيانات
املعلومات والبيانات القابلة للبحث ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج حمرك البحث غري
القابلة للتنزيل ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لتو�صيل
املحتوى الال�سلكي ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
للو�صول �إىل املعلومات على اإلإنرتنت ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي قطاع البيع بالتجزئة ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة الدفعات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل إلإدارة قواعد البيانات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل خلدمة العمالء ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري
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القابلة للتنزيل إلإدارة األأ�سعار ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة
للتنزيل إلإدارة املخزون ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
ال�ستيفاء الطلبات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
لت�سهيل الدفعات واملعامالت على اإلإنرتنت ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي التجارة اإلإلكرتونية وفـي قطاع البيع بالتجزئة
وبالتحديد برامج معامالت نقاط البيع ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل للت�سوق عرب اإلإنرتنت ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل والتي توفر خدمات البيع بالتجزئة والطلبات ملجموعة متنوعة من ال�سلع
اال�ستهالكية ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها
فـي ن�شر اإلإعالنات لآلآخرين ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة
للتنزيل إلإن�شاء و�إدارة ون�شر الدعاية واإلإعالنات والعرو�ض الرتويجية والت�سويق،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لن�شر املعلومات املتعلقة
بخ�صومات املنتجات اال�ستهالكية ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة
للتنزيل ال�ستخدامها فـي م�شاركة املعلومات حول املنتجات واخلدمات والعرو�ض ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي م�سح الباركود
ومقارنة األأ�سعار ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل جلدولة
ال�شحن والتو�صيل ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل إلإدارة
اللوج�ستيات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل إلإدارة ال�شحن،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للتخزين اإلإلكرتوين
للبيانات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لتخزين
ال�صور وتنظيمها وحتريرها وم�شاركتها ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل للتعرف على ال�صور وال�صوت ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل للت�شغيل اآلآيل املنزيل ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل ل�شراء األأفالم والربامج التلفزيونية ومقاطع الفـيديو واملو�سيقى
وحمتوى الو�سائط املتعددة والو�صول �إليها وم�شاهدتها ،تخزين البيانات اإلإلكرتونية،
خدمات الن�سخ االحتياطي وا�ستعادة البيانات ،خدمات م�شاركة امللفات وبالتحديد توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية متكن امل�ستخدمني من حتميل وتنزيل امللفات اإلإلكرتونية،
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ا�ست�ضافة املحتوى الرقمي على اإلإنرتنت ،ا�ست�ضافة وبناء و�صيانة املواقع اإلإلكرتونية،
خدمات احلا�سوب وبالتحديد خدمات مزود اال�ست�ضافة ال�سحابية ،توفـري حمركات بحث
لإلإنرتنت ،خدمات احلا�سوب وبالتحديد �إن�شاء فهار�س للمعلومات واملواقع واملوارد قائمة
على �شبكة احلا�سوب ،خدمات احلا�سوب وبالتحديد ا�ست�ضافة مرافق الويب عرب اإلإنرتنت
لآلآخرين لتنظيم و�إجراء االجتماعات والتجمعات واملناق�شات التفاعلية على اإلإنرتنت،
خدمات احلا�سوب وبالتحديد حتميل املو�سيقى وال�صور على اإلإنرتنت لآلآخرين ،خدمات
احلا�سوب وبالتحديد �إن�شاء جمتمع عرب اإلإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني للم�شاركة فـي
املناق�شات واحل�صول على تعليقات من �أقرانهم وت�شكيل جمتمعات افرتا�ضية وامل�شاركة فـي
خدمات ال�شبكات االجتماعية فـي جماالت الكتب والربامج التلفزيونية واألأفالم واملو�سيقى
والرتفـيه و�ألعاب الفـيديو واألأدب اخليايل والواقعي� ،إن�شاء جمتمع على اإلإنرتنت لربط
م�شغالت الفـيديو والفرق والدوريات بغر�ض تنظيم األألعاب واألأن�شطة الريا�ضية ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية تن�شئ قنوات �أفالم وعرو�ض تلفزيونية وفـيديوومو�سيقى
خم�ص�صة لال�ستماع والعر�ض وامل�شاركة ،توفـري موقع �إلكرتوين قائم على اال�شرتاك ي�ضم
مو�سيقى وراديو و�أفالم وبرامج تلفزيونية ومقاطع فـيديو ومعلومات غري قابلة للتنزيل
حول املو�سيقى واألألبومات والفنانني واألأغاين ،توفـري موقع �إلكرتوين على اإلإنرتنت
ي�ضم تقنية متكن امل�ستخدمني من م�شاركة حت�سينات �ألعاب الفـيديو وا�سرتاتيجيات
اللعبة ،مزود خدمة التطبيقات الذي ي�ضم برنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه
�آي) الذي ي�ضم تقنية جلدولة ال�شحن والتو�صيل ،مزود خدمة التطبيقات الذي يت�ضمن
برنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) الذي ي�ضم تقنية ا�ستيفاء الطلبات و�إدارة
املخزون ،مزود خدمة التطبيقات الذي ي�ضم برنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه
�آي) الذي ي�ضم تقنية ملقارنة األأ�سعار ومعاجلة الدفعات ،مزود خدمة التطبيقات الذي
ي�ضم برنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) الذي ي�ضم تقنية إلإن�شاء و�إدارة
ون�شر الدعاية واإلإعالنات والعرو�ض الرتويجية والت�سويق ،مزود خدمة التطبيقات الذي
ي�ضم برنامج واجهة برجمة التطبيقات (ايه بيه �آي) الذي ي�ضم تقنية مل�شاركة املعلومات
حول املنتجات واخلدمات وال�صفقات ،توفـري موقع على �شبكة اإلإنرتنت ي�ضم تقنية �إدارة
قواعد البيانات ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية �إدارة املبيعات ،توفـري موقع �إلكرتوين
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ي�ضم تقنية خلدمة العمالء ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية إلإدارة األأ�سعار ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية إلإدارة املخزون ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لإلإدارة
اللوج�ستية ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية إلإدارة ال�شحن ،توفـري موقع �إلكرتوين
ي�ضم تقنية جلدولة ال�شحن والتو�صيل ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية ال�ستيفاء
الطلبات ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية ملعاجلة الدفعات ،توفـري موقع �إلكرتوين
ي�ضم تقنية إلإن�شاء و�إدارة ون�شر الدعاية واإلإعالنات والعرو�ض الرتويجية والت�سويق،
توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية مل�شاركة املعلومات حول املنتجات واخلدمات والعرو�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل،
وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 086289 :تاري ـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة- 2022/4/19 :
بلـ ـ ــد األأولويـ ـ ـ ـ ــة)JM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155343 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وبالتحديد برامج احلا�سوب إلإدارة ومراقبة وحتديد
وتتبع وت�سجيل الدخول وحتليل وت�صنيف الروبوتات وتطبيقات علم الروبوتات ،برامج
احلا�سوب القابلة للتنزيل ملعاجلة البيانات وبث البيانات وحتليل البيانات وت�شغيل اجلهاز
اإلإلكرتوين ومراقبة و�إدارة واالت�صاالت فـي جمال علم الروبوتات والعمليات اآلآلية� ،أدوات
تطوير برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لتطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية ،برامج
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احلا�سوب القابلة للتنزيل لت�صميم وتطوير وفح�ص الروبوتات وتطبيقات علم الروبوتات
والعمليات اآلآلية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لت�صميم وتطوير وفح�ص تطبيقات
علم الروبوتات والعمليات اآلآلية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لقيا�س وحتليل
ومراقبة �أداء تطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
للمرا�سالت فـي الوقت احلايل وامل�صادقة واألأمن فـي جمال علم الروبوتات ،الربامج
القابلة للتنزيل لتطوير و�إدارة تطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية حتى النهاية،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل إلإن�شاء وتطوير وتكرار وظائف علم الروبوتات ،برامج
احلا�سوب القابلة للتنزيل ملراقبة الروبوتات واملعدات التي يديرها اإلإن�سان فـي العمليات
ال�صناعية واللوجي�ستية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل جلمع وحتليل بيانات ت�صنيع
املعدات والعمليات اللوجي�ستية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لتن�سيق عمل الروبوتية
عن بعد ومعدات الت�صنيع اآلآلية والعمليات اللوجي�ستية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
لتنظيم عمل الروبوتات عن بعد ومعدات الت�صنيع اآلآلية والعمليات اللوجي�ستية حلل
امل�شاكل الت�شغيلية ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل ملراقبة �أجهزة اال�ست�شعار ،برامج
احلا�سوب القابلة للتنزيل لتحليل �إ�شارات �أجهزة اال�ست�شعار من املاكينات ،برامج احلا�سوب
القابلة للتنزيل لتو�صيل وت�شغيل و�إدارة �شبكات الروبوتية و�أنظمة الروبوتات على ال�شبكة
املعلوماتية لال�شياء (�أي اوتي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ـ ــم األأولويـ ـ ــة - 2021.0905 :تاريـخ األأولويـ ـ ـ ــة- 2021/11/29 :
بلـ ــد األأولوي ـ ــة)TM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155344 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ا�ست�شارات عملية الت�صنيع ،خدمة �إدارة معدات الت�صنيع اللوجي�ستية لتح�سني
الكفاءة وخف�ض التكاليف فـي العمليات اآلآلية ،حت�سني �سري العمل اآلآيل تلقائيا وتوفـري
ماكينات تعلم �آيل(ام ال) قائمة على تو�صيات لتحديد وحل �سري العمل الت�شغيلي وامل�شاكل
اللوج�ستية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 2021.0905 :تاري ــخ األأولوي ـ ـ ــة- 2021/11/29 :
بلـ ـ ــد األأولوي ـ ـ ــة)TM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155345 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) وبالتحديد برامج احلا�سوب إلإدارة ومراقبة
وحتديد وتتبع وت�سجيل الدخول وحتليل وت�صنيف الروبوتات وتطبيقات علم الروبوتات،
خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ملعاجلة البيانات وبث البيانات وحتليل البيانات
وت�شغيل اجلهاز اإلإلكرتوين ومراقبة و�إدارة واالت�صاالت فـي جماالت علم الروبوتات
والعمليات اآلآلية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) وبالتحديد �أدوات برامج
لتطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)
لت�صميم وتطوير وفح�ص الروبوتات وتطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية ،خدمات
الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) لت�صميم وتطوير وفح�ص تطبيقات علم الروبوتات
والعمليات اآلآلية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) لقيا�س وحتليل ومراقبة اداء
تطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)
للمرا�سلة فـي الوقت احلقيقي وامل�صادقة واألأمن فـي جمال علم الروبوتات ،خدمات الربامج
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كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) لتطوير و�إدارة تطبيقات علم الروبوتات والعمليات اآلآلية حتى
النهاية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) إلإن�شاء وتطوير وتكرار الوظائف اآلآلية،
خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ملراقبة علم الروبوتات واملعدات التي يديرها
اإلإن�سان فـي العمليات ال�صناعية واللوجي�ستية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)
جلمع وحتليل بيانات ت�صنيع املعدات والعمليات اللوجي�ستية ،خدمات الربامج كخدمة
(ا�س ايه ايه ا�س) لتنظيم عمل الروبوتات عن بعد ومعدات الت�صنيع اآلآلية والعمليات
اللوجي�ستية ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) لتنظيم عمل الروبوتات عن بعد
ومعدات الت�صنيع اآلآلية والعمليات اللوجي�ستية حلل امل�شاكل الت�شغيلية ،خدمات الربامج
كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ملراقبة �أجهزة اال�ست�شعار ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه
ايه ا�س) لتحليل �إ�شارات �أجهزة اال�ست�شعار من املاكينات ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س
ايه ايه ا�س) التي ت�ضم برامج ملراقبة اداء املعدات وموثوقيتها ،خدمات الربامج كخدمة
(ا�س ايه ايه ا�س) لتو�صيل وت�شغيل و�إدارة �شبكات علم الروبوتات واألأنظمة الروبوتية
على ال�شبكة املعلوماتية لال�شياء (�أي اوتي) ،البحوث والتطوير فـي جمال برامج علم
الروبوتات والتطبيقات والتعلم اآلآيل والذكاء اال�صطناعي ،حتليل �أنظمة احلا�سوب،
خدمات اال�ست�شارات فـي جمال احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات اال�ست�شارات فـي ت�صميم
وتطوير �أنظمة احلا�سوب وبرامج احلا�سوب و�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية ،ا�ست�شارات
تكنولوجيا احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارات فـي جمال برامج وتطبيقات علم الروبوتات،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت على اإلإنرتنت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل
لال�ستخدام فـي جمال علم الروبوتات /اآلآيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 2021.0905 :تاريــخ األأولوي ـ ــة- 2021/11/29 :
بلد األأولوية)TM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155348 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة اإلإطارات والبطاريات والزيوت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرا�شد لإلإطارات �شركة �شخ�ص الواحد ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع عبد الرحمن الداخل ،حي الراكة ،اخلرب ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155349 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة اإلإطارات والبطاريات والزيوت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرا�شد لإلإطارات �شركة �شخ�ص الواحد ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع عبد الرحمن الداخل ،حي الراكة ،اخلرب ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155351 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاريات لل�سيارات ،بطاريات كهربائية للمركبات ،بطاريات كهربائية� ،أجهزة �شحن بطاريات,
�أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية� ،أ�ضواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرا�شد لإلإطارات �شركة �شخ�ص الواحد ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع عبد الرحمن الداخل ،حي الراكة ،اخلرب ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155352 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات طبية و�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واكهاردت بيوايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جريفـينويج  6300 ،6زوج� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155353 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون و�أ�سنان ا�صطناعية،
�أدوات جتبري ،مواد خياطة اودرز اجلروح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واكهاردت بيوايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جريفـينويج  6300 ،6زوج� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/26 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155366 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات كهربائية الربامج امل�سجلة والقابلة للتنزيل جلمــع وتخزيــن وتنظيـم وحتل ــيل
بيانات ال�سيارات واملركبات للمركبات ذاتية القيـادة بالكامــل و�شبــه امل�ستقل ــة ،الربامج
امل�سجلة والقابلة للتنزيل لتقييم و�إدارة ومعايرة �أنظمة م�ساعدة ال�سائق املتقدمة للمركبة
( ،)ADASالربامج امل�سجلة والقابلة للتنزيل لدعم التعلم اآلآيل وا�سع النطاق لال�ستخدام
مع �أنظمة م�ساعدة ال�سائق املتقدمة ( ،)ADASبرامج ذكاء ا�صطناعي ( )AIم�سجل وقابل
للتنزيل لال�ستخدام مع �أنظمة م�ساعدة ال�سائق املتقدمة ( ،)ADASبرامج حا�سوب قابل
للتنزيل ال�ستخدامه فـي �أنظمة م�ساعدة ال�سائق املتقدمة ( )ADASال�ستخدامه فـي
مراقبة حالة املرور ومراقبة حالة ال�سائق والتعامل مع املركبة وتوفـري �إر�شادات الطريق
وتزويد ال�سائقني بالتحذيرات فـيما يتعلق بحالة ال�سائق والتعامل مع املركبة وحالة حركة
املرور ،الربامج القابلة للتنزيل إلإدارة و�صيانة جمموعات من املركبات� ،أجهزة اال�ست�شعار
والفح�ص واملراقبة واالت�صال اإلإلكرتونية التي تتكون من الربامج امل�ستخدمة ملراقبة
املركبات و�أجزاء املركبات وجمموعات املركبات ،م�سارعات ج�سيمات برامج احلا�سوب لقراءة
و�إدارة وتتبع وت�شخي�ص وحتديث وحتليل �أجزاء املركبة وعمليات نظام املركبة وحالة
الت�شغيل وحت�سني عمليات املركبة ،برامج احلا�سوب ملراقبة وتتبع ال�سيارات املت�صلة وجتارب
-100-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

الركاب داخل ال�سيارة ،برامج احلا�سوب جلمع البيانات ونقل البيانات وبالتحديد برنامج
ال�سيارة املت�صل ال�ستعادة ومراقبة البيانات التي مت جمعها فـي �سياق قيادة املركبة لتوفـري
حتليل األأداء واملعاجلة وت�صور البيانات ،ال يتعلق �أي مما �سبق ذكره �أويتم ا�ستخدامه فـي
القطاع البحري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/29 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ــم األأولوي ــة - 018611567 :تاريــخ األأولويـ ــة- 2021/11/30 :
بلد األأولوية)EM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155367 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتميع و�إدخال واإلإدارة والبحث عن البيانات واملعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب
املتعلقة بقطاع املركبات� ،إدارة امللفات املحو�سبة واملركزية و�إدارة ملفات األأعمال فـي قطاع
املركبات ،تقدمي خدمات ا�ست�شارات األأعمال ل�شركات ال�سيارات فـيما يتعلق ببيانات �أجهزة
ال�سيارة املت�صلة و�أنظمة م�ساعدة ال�سائق املتقدمة ( ،)ADASال يتعلق �أي مما �سبق ذكره
�أويتم ا�ستخدامه فـي القطاع البحري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/29 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقــم األأولوي ــة - 018611567 :تاريــخ األأولويـ ــة- 2021/11/30 :
بلد األأولوية)EM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155368 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبادل اإلإلكرتوين لبيانات املركبات وال�سيارات املخزنة فـي قواعد البيانات التي ميكن
الو�صول �إليها عرب �شبكات االت�صاالت عن بعد ،النقل اإلإلكرتوين ملعلومات وبيانات
ال�سيارات واملركبات ،خدمات االت�صاالت عن بعد لتحديث برامج املركبة والربامج الثابتة
عرب البث الهوائي ( )OTAوبالتحديد النقل اإلإلكرتوين لبيانات املركبة ،خدمات
االت�صاالت عن بعد املتمثلة بتوفـري رابط ات�صاالت عن بعد بني ال�سيارات و�شبكة احلو�سبة
ال�سحابية ،توفـري و�صول م�ستخدمني متعددين �إىل معلومات املركبة عرب �شبكة البث
الهوائي ( )OTAو�أجهزة االت�صاالت عن بعد فـيما يتعلق ببيانات ال�سيارة واملركبة املت�صلة،
ال يتعلق �أي مما �سبق ذكره �أويتم ا�ستخدامه فـي القطاع البحري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/29 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقــم األأولويـ ـ ـ ــة - 018611567 :تاريخ األأولويـ ــة- 2021/11/30 :
بلد األأولوية)EM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155369 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املن�صة كخدمة ( )PAASالتي جتمع وتخزن وتنظم وحتلل بيانات ال�سيارات
واملركبة عرب �شبكة البث الهوائي ( )OTAالتي توفر املعلومات وت�صورات البيانات املتعلقة
بحالة املركبة و�أدائها ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة
للتنزيل عرب اإلإنرتنت لتمكني و�صيانة �شبكة البث الهوائي ( )OTAفـيما يتعلق بنقل
بيانات املركبات وال�سيارات ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج القائمة على ال�سحابة غري
القابلة للتنزيل لتو�صيل وت�شغيل و�إدارة املركبات املت�صلة بال�شبكة ،خدمات ال�سيارات
املت�صلة وبالتحديد توفـري املراقبة عن بعد لبيانات املركبة عرب �شبكة البث الهوائي ()OTA
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للمركبات ذاتية القيادة بالكامل و�شبه امل�ستقلة ،خدمات املن�صة كخدمة ( )PAASالتي
ت�ضم برنامج لتوفـري االت�صال الذكي والوظائف التفاعلية والتحكم فـي األأجهزة املتنوعة
املتعلقة بال�سيارات عرب �شبكة البث الهوائي ( ،)OTAتركيب و�صيانة و�إ�صالح وحتديث
برامج احلا�سوب والربامج الثابتة القابلة للتحديث عن بعد امل�ضمنة فـي مكونات املركبات
املت�صلة ال�سلكيا ،ال يتعلق �أي مما �سبق ذكره �أويتم ا�ستخدامه فـي القطاع البحري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/5/29 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 018611567 :تاريــخ األأولوي ـ ــة- 2021/11/30 :
بلد األأولوية)EM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155525 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة اجلمنازية واألأدوات الريا�ضية (غري واردة فـي فئات
�أخرى) ،ورق لعب (�شدة)� ،ألعاب املهارات التفاعلية ،متاثيل حركية وملحقاتها� ،ألعاب
لوحية� ،ألعاب ورق� ،ألعاب �أطفال متعددة األأن�شطة ،بالونات ،م�ضارب بي�سبول� ،ألعاب
اال�ستحمام ،كرة ال�شاطئ ،قوالب بناء ،جمموعات ال�شطرجن ،متاثيل لعب للتجميع ،دمى،
�ألعاب حركة كهربائية ،معدات تباع كوحدة للعب بالورق� ،ألعاب قابلة للنفخ� ،أحاجي
ال�صور املقطوعة� ،ألعاب ال�صناديق املو�سيقية� ،ألعاب م�صنوعة من املخمل ،دمى متحركة،
�ألعاب تقم�ص األأدوار ،زالجات ذات عجالت� ،ألواح تزلج ،كرة القدم� ،ألعاب �ضغط ،لعب
�أطفال حم�شوة ،دمى الدببة ،كرات التن�س ،متاثيل لعب حركية� ،أقنعة لعب ،هواتف نقالة
لعب ،مركبات لعب� ،سكوترات (دراجات تدفع بالرجل) �ألعاب� ،سيارات لعب ،متاثيل لعب،
جمموعات �ألعاب على �شكل مناذج قطار� ،شاحنات لعب� ،ألعاب ر�ش املاء ،قبعات ورقية
للحفالت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا الند �أوف ليجندز بيه تي ئي� .إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 65 :شوليا �سرتيت � 05-21#أو�سي بي �سي �سنرت� ،سنغافورة ،049513
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/١ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155705 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج التطبيقات ،برامج التطبيقات للهواتف الذكية ،تطبيقات برامج احلا�سوب القابلة
للتنزيل ،تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتنزيل (برامج)� ،أغطية للهواتف الذكية
والهواتف النقالة واملحمولة ،حافظات للهواتف الذكية والهواتف النقالة ،حافظات واقية
للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليمون �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب  31119جراند بافـيليون ،هيبي�سكا�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،جراند كاميان ،كاي واي  ،1205 ،1جزر الكاميان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٨ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155707 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية واإلإعالن وخدمات الدعاية واإلإعالن ،وكاالت الدعاية واإلإعالن ،خدمات الدعاية
واإلإعالن على اإلإنرتنت على �شبكات احلا�سوب� ،إعالنات الدفع بالنقرة� ،إعداد اإلإعالنات
لآلآخرين ،ن�شر مواد الدعاية واإلإعالن ،الدعاية واإلإعالن عرب جميع و�سائل االت�صال
العام ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،امل�شــورة فـي جم ــال �إدارة األأعمــال والت�سويق ،حت�سني
حمركــات البح ــث لرتويــج املبيعــات ،توفـيــر وت أ�جـري م�ساحــات �إعالنيــة علــى اإلإنرتنت،
الن�صح واملعلومات لألأعمال ،امل�ساعدة فـي �أن�شطة �إدارة األأعمال ،خدمات وكاالت املعلومات
التجارية ،توفـري معلومات األأعمال عرب موقع �إلكرتوين ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني،
حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد بيانات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليمون �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب  31119جراند بافـيليون ،هيبي�سكا�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،جراند كاميان ،كاي واي  ،1205 ،1جزر الكاميان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٨ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155708 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توف ــري تطبيقــات برامج احلا�سوب عرب موقع �إلكرتون ــي ،ا�ست�ضاف ــة مراف ــق ال�شبكة ع ــرب
اإلإنرتنــت لآلآخريــن مل�شاركــة املحتــوى على اإلإنرتنت ،ا�ست�ضافة منــ�صات عل ــى �شبك ــة
اإلإنرتنــت ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج احلا�سوب ،التخزين اإلإلكرتوين للبيانات،
خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ،احلو�سبة ال�سحابية ،ا�ست�ضافة موقع �إلكرتوين
للتخزين اإلإلكرتوين لل�صور الفوتوغرافـية الرقمية ومقاطع الفـيديو ،ا�ست�ضافة
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املحتويات الرقمية على اإلإنرتنت ،ا�ست�ضافة حمتوى ترفـيهي متعدد الو�سائط ،ا�ست�ضافة
الو�سائط املتعددة والتطبيقات التفاعلية ،خدمات ا�ست�ضافة املواقع اإلإلكرتونية ،خدمات
برجمة احلا�سوب لتحليل امل�ستهلك وحتليل األأعمال وحتليل بيانات األأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليمون �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب  31119جراند بافـيليون ،هيبي�سكا�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،جراند كاميان ،كاي واي  ،1205 ،1جزر الكاميان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٨ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155709 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج التطبيقات ،برامج التطبيقات للهواتف الذكية ،تطبيقات برامج احلا�سوب القابلة
للتنزيل ،تطبيقات الهواتف الذكية القابلة للتنزيل (برامج)� ،أغطية للهواتف الذكية
والهواتف النقالة واملحمولة ،حافظات للهواتف الذكية والهواتف النقالة ،حافظات واقية
للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليمون �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب  31119جراند بافـيليون ،هيبي�سكا�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،جراند كاميان ،كاي واي  ،1205 ،1جزر الكاميان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٨ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155710 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية واإلإعالن وخدمات الدعاية واإلإعالن ،وكاالت الدعاية واإلإعالن ،خدمات الدعاية
واإلإعالن على اإلإنرتنت على �شبكات احلا�سوب� ،إعالنات الدفع بالنقرة� ،إعداد اإلإعالنات
لآلآخرين ،ن�شر مواد الدعاية واإلإعالن ،الدعاية واإلإعالن عرب جميع و�سائل االت�صال
العام ،ترويج املبيعات لآلآخرين ،املن�شورة فـي جمال �إدارة األأعمال والت�سويق ،حت�سني
حمركات البحث لرتويج املبيعات ،توفـري وت�أجري م�ساحات �إعالنية على اإلإنرتنت،
الن�صح واملعلومات لألأعمال ،امل�ساعدة فـي �أن�شطة �إدارة األأعمال ،خدمات وكاالت املعلومات
التجارية ،توفـري معلومات األأعمال عرب موقع �إلكرتوين ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني،
حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد بيانات احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليمون �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب  31119جراند بافـيليون ،هيبي�سكا�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،جراند كاميان ،كاي واي  ،1205 ،1جزر الكاميان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٨ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155711 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري تطبيقات برامج احلا�سوب عرب موقع �إلكرتوين ،ا�ست�ضافة مرافق ال�شبكة عرب
اإلإنرتنت لآلآخرين مل�شاركة املحتوى على اإلإنرتنت ،ا�ست�ضافة من�صات على �شبكة اإلإنرتنت،
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج احلا�سوب ،التخزين اإلإلكرتوين للبيانات ،خدمات
الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) ،احلو�سبة ال�سحابية ،ا�ست�ضافة موقع �إلكرتوين
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للتخزين اإلإلكرتوين لل�صور الفوتوغرافـية الرقمية ومقاطع الفـيديو ،ا�ست�ضافة
املحتويات الرقمية على اإلإنرتنت ،ا�ست�ضافة حمتوى ترفـيهي متعدد الو�سائط ،ا�ست�ضافة
الو�سائط املتعددة والتطبيقات التفاعلية ،خدمات ا�ست�ضافة املواقع اإلإلكرتونية ،خدمات
برجمة احلا�سوب لتحليل امل�ستهلك وحتليل األأعمال وحتليل بيانات األأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليمون �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر كاميان
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص .ب  31119جراند بافـيليون ،هيبي�سكا�س واي 802 ،وي�ست باي
رود ،جراند كاميان ،كاي واي  ،1205 ،1جزر الكاميان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/٨ :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155829 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سوالت لل�شعر ،م�ستح�ضرات غري طبية للغ�سل والعناية واملعاجلة التجميلية والتجميل
لفروة الر�أ�س وال�شعر ،م�ستح�ضرات ومنتجات لت�صفـيف ال�شعر ،وبخا�صة منعمات
(بل�سم) ال�شعر ،غ�سوالت لتنعيم ال�شعر ،منعمات لل�شعر وفروة الر�أ�س ،مرطبات لل�شعر،
�شامبوللتنظيف العميق ومنعم مركز� ،شامبولل�شعر ،م�ستح�ضرات للتمويج الدائم لل�شعر،
غ�سوالت للتمويج الدائم ،غ�سوالت ملطفة للتمويج الدائم لل�شعر ،م�ستح�ضرات ملا بعد
التنعيم الدائم لل�شعر ،ممل�سات لل�شعر ،كرميات مرطبة ،م�ستح�ضرات لتفتيح لون ال�شعر،
غ�سوالت من كوا�شف ن�شطة حراريا ،رغوات وجل لت�صفـيف ال�شعر ،بخاخات (�سرباي)
لت�صفـيف ال�شعر ،غ�سوالت إلإعطاء ال�شعر �شكال حمددا ،وبخا�صة غ�سوالت لتثبيت ت�سريحة
و�ألوان ال�شعر ،بخاخات (�سرباي) لل�شعر ،بخاخات (�سرباي) إلإعطاء ال�شعر �شكال حمددا،
رغوات ت�صفـيف لتجفـيف ال�شعر بالنفخ وتثبيت ت�سريحة ال�شعر وجتفـيف ال�شعر ،غ�سوالت
لتجفـيف ال�شعر بالنفخ ،بخاخات (�سرباي) لت�صفـيف ال�شعر و�إعطائه اللم�سات النهائية،
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م�ستح�ضرات إلإ�ضفاء ملعان على �شكل ال�شعر ،م�ستح�ضرات غري طبية ت�ستخدم للعالج
التجميلي لل�شعر اجلاف واملتق�صف ،وبخا�صة �سريوم لل�شعر� ،شامبولل�شعر ،منعمات لل�شعر،
غ�سوالت لل�شعر� ،أقنعة لل�شعر وم�سرحات ال�شعر على �شكل رغوة كرميية ،م�ستح�ضرات
ل�صبغ وتلوين وتفتيح ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويال �إنرتنا�شونال �أوبري�شنز �سويتزيرالند �إ�س �أيه �آر �إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ت�شيمن-هوبريت  1214 ،3-1بيتيت-الن�سي� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/13 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155902 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات ،علكة م�ضغ ،علكة فقاقيع� ،سكاكر ،حلوى نعناع ،حبات حلوى (بونبون) وحبوب
حمالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دبليوام .ريغلي جونيور كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1132 :و�ست بالكهوك �سرتيت� ،شيكاغو� ،إلينوي  ،60642الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/15 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155953 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد ح�شو دعمي لال�ستخدام فـي عمليات التك�سري الهيدروليكي فـي �آبار النفط والغاز،
وجزيئات ال�سرياميك امل�ستخدمة فـي جمال �صب ال�سبائك ل�صنع امل�سبوكات واحلبيبات
ال�ساحجة التي تباع كمنتج غري مكتمل ال�صنع لال�ستخدام ال�صناعي ،ال�سرياميك امل�ستخدم
فـي الت�صنيع وبالتحديد خرز ال�سرياميك لقوالب �صب امل�سابك وجزيئات ال�سرياميك
امل�ستخدمة فـي عمليات امل�سابك وجزيئات ال�سرياميك لال�ستخدام فـي عمليات الطباعة
ثالثية األأبعاد ،رمل و�سرياميك امل�سابك لال�ستخدام فـي الت�صنيع وبالتحديد جزيئات
ال�سرياميك كريات ال�سرياميك والقذائف األأغلفة لقوالب �صب امل�سابك وجزيئات الرمل
وال�سرياميك للم�سابك وبالتحديد كريات ال�سرياميك والقذائف واألأغلفة لال�ستخدام فـي
عمليات امل�سابك وجزيئات ال�سرياميك وبالتحديد حبيبات ال�سرياميك والقذائف واألأغلفة
لال�ستخدام فـي عمليات الطباعة ثالثية األأبعاد ،تركيبات الراتينج وبالتحديد الراتينجات
اال�صطناعية غري املعاجلة لال�ستخدام فـي عمليات التك�سري الهيدروليكي فـي �آبار النفط
والغاز وت�ستخدم كمجموعة ح�صوات لعمليات التحكم فـي الرمال ،اجل�سيمات وبالتحديد
حبيبات املواد الداعمة واحلبيبات اخلاملة وبالتحديد ال�صل�صال املعالج وغري املعالج
وال�صخور واملعادن الطبيعية وال�صناعية من �أجل تو�صيل املواد الكيميائية ومواد التتبع
املعاجلة بحقول النفط �إىل �آبار النفط و�آبار الغاز ،املنتجات الزراعية وبالتحديد األأ�سمدة
مبا فـي ذلك ج�سيمات األأ�سمدة لال�ستخدامات الزراعية وال�سكنية والتجارية ،اجل�سيمات
وبالتحديد جزيئات الرمل وال�سرياميك وبالتحديد جزيئات ال�سرياميك لال�ستخدام
فـي تر�شيح املياه وا�ستخدامات معاجلة املياه ،و�سائط االمت�صا�ص وبالتحديد جزيئات
ال�سرياميك امل�سامية لال�ستخدام كو�سيط تر�شيح فـي ا�ستخدامات تر�شيح ومعاجلة املياه،
اإلإ�ضافات اخلر�سانية وبالتحديد املواد امل�ساعدة الكيميائية لل�صنفرة الرطبة وكريات
ال�سرياميك والقذائف واألأغلفة لال�ستخدام فـي اخلر�سانة واملالط واجل�ص ،املواد امل�ضافة
للخر�سانة املواد امل�ضافة لتعزيز �صالبة اخلر�سانة ،املواد املا�صة وبالتحديد �ألياف ال�سليلوز
لألأغرا�ض ال�صناعية ،اجل�سيمات املازة وبالتحديد الرمل والو�سائط امل�سامية وبالتحديد
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ال�صل�صال املعالج والزيوليت المت�صا�ص امللوثات ال�سائلة� ،إ�ضافات األأ�صباغ وبالتحديد
م�ساحيق ال�سرياميك امل�ستخدمة فـي �إ�ضافة الت�صبغ للخر�سانة والطالءات ،واألأحبار
والدهانات ،والبال�ستيك ،املواد امل�ضافة لألأ�صباغ ،وبالتحديد م�ساحيق ال�سرياميك
لال�ستخدام فـي الت�صنيع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاربو �سريامك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5050 :وي�ستواي بارك بوليفارد �سويت  ،150هيو�سنت تك�سا�س ،77041
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/16 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155954 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرمل وكريات ال�سرياميك والقذائ ــف واألأغلف ــة الت ــي تتك ــون م ــن مواد ح�شو داعمة
لال�ستخدام فـي عمليات التك�سري الهيدروليكي آلآبار النفط والغاز واحل�صى املكون من
الرمل وكريات ال�سرياميك والقذائف و�أغلفة لال�ستخدام كمجموعة ح�صوات لعمليات
التحكم فـي الرمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاربو �سريامك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5050 :وي�ستواي بارك بوليفارد �سويت  ،150هيو�سنت تك�سا�س ،77041
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/16 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155955 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأ�سمدة ،الطالءات امل�ضافة �إىل األأ�سمدة للتحكم فـي �إطالق املغذيات مبرور الوقت
والقابلية ملقاومة الغبار �أو توفـري عنا�صر تغذية �إ�ضافـية فـي األأ�سمدة الزراعية� ،أ�سمدة
لال�ستخدام الزراعي ،م�ستح�ضرات الت�سميد ،خم�صبات الرتبة لال�ستخدام الزراعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاربو �سريامك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5050 :وي�ستواي بارك بوليفارد �سويت  ،150هيو�سنت تك�سا�س ،77041
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/16 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ــة - 97252638 :تاريـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة- 2022/٢/3 :
بلد األأولوية)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155958 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعاقد على الت�صنيع فـي جمال األأ�سمدة والطالءات امل�ضافة �إىل األأ�سمدة وم�ستح�ضرات
الت�سميد وخم�صبات الرتبة لال�ستخدام الزراعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاربو �سريامك�س انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5050 :وي�ستواي بارك بوليفارد �سويت  ،150هيو�سنت تك�سا�س ،77041
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/16 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 97252638 :تاري ـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة-2022/٢/٣ :
بلد األأولوية)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156068 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهـي ،الكافترييــات ،املطاعــم امل�ؤقت ــة �أو املتنقل ــة
(الكانتينات) ،التزويد بالطعام وال�شراب ،املطاعم ،مطاعم اخلدمة الذاتية مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كاو كو لال�ستثمارات ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 26 :شارع م�سعود بن �سعيد ،الدوار ال�سابع ،عمان ،األأردن
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/20 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156084 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج كمبيوتر ،تطبيقات برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ت�ستخدم فـي األأجهزة النقالة،
فـيما عدا ا�ستخدام ما ذكر �أعاله فـي قطاع ال�ضيافة وال�سفر وال�سياحة والفندقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية							
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156088 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات برية ،خممدات ال�صدمات �أجزاء تعليق للمركبات� ،أعمدة توربني �أجزاء املركبات
الربية ،ق�ضبان التوائية/مثبتة �أجزاء تعليق للمركبات الربية� ،أ�سطوانات مانعة لل�صدمات
�أجزاء املركبات ،عجالت �أجزاء املركبــات الربيـة� ،أعمــدة املقاعــد �أجزاء املركبات ،حماور
دواليب �أجـزاء املركبـات الربية ،دعامات تعليق �أجزاء املركبات� ،آليات نقل احلركة �أجزاء
املركبات الربية� ،سال�سل اإلإطارات �أجزاء املركبات الربية ،م�ساحات زجاج املركبات األأمامي
�أجزاء املركبات ،مرايا الر�ؤية اخللفـية �أجزاء املركبات ،عجالت توجيه �أجزاء املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156091 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها والتي تتمثل فـي العمل
كو�سيط جتاري ومروج مبيعات مل�شرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات لآلآخرين مثل املركبات
الربية ،فـيما عدا ا�ستخدام ما ذكر �أعاله فـي قطاع ال�ضيافة وال�سفر وال�سياحة والفندقة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156095 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،خدمات مالية ،خدمات متويلية ،خدمات وكاالت العقارات مبا فـي ذلك
�أي�ضا اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات فـيما عدا البنوك ،وبخا�صة ،خدمات وكاالت متويل
األأفراد ووكاالت منح القرو�ض ووكاالت حت�صيل الديون ،خدمات الكفاالت املالية ،اإلإدارة
املالية ،القرو�ض متويل� ،سم�سرة الت�أمني ،معلومات الت�أمني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156097 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البناء والت�شييد ،خدمات اإلإ�صالح وخدمات الرتكيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156099 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت ،وبخا�صة الو�صول والتو�صيل (اإلإر�سال) املي�سرين للبيانات واملعلومات
والن�صو�ص وال�صور ،وبخا�صة فـي قطاع املركبات و�أجزاء املركبات واك�س�سواراتها ،الو�صول
املي�سر لقواعد بيانات املعلومات عرب اإلإنرتنت ،وبخا�صة فـي قطاع املركبات ،فـيما عدا
ا�ستخدام ما ذكر �أعاله فـي قطاع ال�ضيافة وال�سفر وال�سياحة والفندقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156101 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية ،التحليل ال�صناعي والبحث ال�صناعي ،خدمات احلو�سبة
ال�سحابية ،توفـري معلومات فـيما يتعلق جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة عرب مواقع
الويب ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات القابلة للتنزيل وغري القابلة للتنزيل فـي
جمال مبيعات ال�سيارات امل�ستعملة لتحليل املركبات وعر�ض األأ�سعار واملبيعات وال�شراء
والت�سليم للعمالء فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،وتوفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
للربجميات القابلة للتنزيل وغري القابلة للتنزيل فـي جمال مبيعات ال�سيارات امل�ستعملة
لتحليل املركبات وعر�ض األأ�سعار واملبيعات وال�شراء والت�سليم للعمالء فـي جمال مبيعات
املركبات امل�ستعملة ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل لتنظيم
وجدولة وتعاقد وتن�سيق و�إدارة عمليات ت�سليم املركبات فـي جمال مبيعات املركبات
امل�ستعملة ،خدمات مراقبة البيانات اإلإلكرتونية و�إعداد التقارير با�ستخدام الكمبيوتر
فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،خدمات تقنية �سحابية تركز على مراقبة البيانات
اإلإلكرتونية و�إعداد التقارير فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،توفـري معلومات
ال�سالمة فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة عرب مواقع الويب ،توفـري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربجميات عرب اإلإنرتنت غري القابلة للتنزيل لتلقي طلبات عرو�ض األأ�سعار
وال�شراء والرد عليها فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
للربجميات عرب اإلإنرتنت غري القابلة للتنزيل إلإر�سال اإلإخطارات التلقائية للعمالء من
خالل ا�ستخدام األأجهزة املحمولة فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،توفـري اال�ستخدام
امل�ؤقت للربجميات عرب اإلإنرتنت القابلة للتنزيل وغري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها
بوا�سطة امل�شغلني والعمالء املحتملني فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،الربجميات
كخدمة ( ،)SaaSتوفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات عرب اإلإنرتنت غري القابلة
للتنزيل إلإجراء فحو�صات �سالمة املركبات و�أ�ساطيل املركبات فـي جمال مبيعات املركبات
امل�ستعملة ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربجميات اخلرائط فـي الوقت الفعلي عرب اإلإنرتنت
غري القابلة للتنزيل لتتبع املركبات و�أ�ساطيل املركبات و�سائقي املركبات فـي جمال مبيعات
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املركبات امل�ستعملة ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربمج يات البحث عرب اإلإنرتنت القابلة
للتنزيل وغري القابلة للتنزيل للتوا�صل مع مالكي املركبات فـي جمال مبيعات املركبات
امل�ستعملة ،توفـري ا�ستخدام برجميات األأعمال التجارية واملحا�سبة عرب اإلإنرتنت غري
القابلة للتنزيل والتحليل و�إعداد التقارير فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات عرب اإلإنرتنت القابلة للتنزيل وغري القابلة للتنزيل لعر�ض
ومتويل وتوفـري االئتمان واملتاجرة بال�سيارات فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،توفـري
املعلومات املتعلقة بالربجميات واألأجهزة واخلدمات التقنية عرب مواقع الويب ،توفـري
حو�سبة املن�صات كخدمة  ،PAASخدمات مراقبة العمليات ال�صناعية فـي جمال مبيعات
املركبات امل�ستعملة ،خدمات تقدمي اال�ست�شارات التقنية املتعلقة بتحليل هند�سة اآلآالت فـي
جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،فح�ص املركبات ذات املحركات للت�أكد من �صالحيتها
للطرق ،خدمات امل�ساعدة عرب اإلإنرتنت مل�ستخدمي برامج الكمبيوتر فـي جمال مبيعات
املركبات امل�ستعملة� ،إعداد التقارير الفنية فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة ،تقدمي �آراء
اخلرباء املتعلقة بالتكنولوجيا ،مراقبة حالة اآلآالت فـي جمال مبيعات املركبات امل�ستعملة،
البحث امليكانيكي ،تطوير العمليات ال�صناعية ،خدمات ال�سالمة الفنية املتعلقة باملركبات
الربيــة ،التحكــم الفــني ف ــي ال�ســيارات ،ال تتعلــق �أي مــن هــذه اخلدم ــات بقطاع ال�سياحة
�أو ال�سفر �أو الطريان �أو الفنادق �أو ال�ضيافة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156103 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات برية ،خممدات ال�صدمات �أجزاء تعليق للمركبات� ،أعمدة توربني �أجزاء املركبات
الربية ،ق�ضبان التوائية/مثبتة �أجزاء تعليق للمركبات الربية� ،أ�سطوانات مانعة لل�صدمات
�أجزاء املركبات ،عجالت �أجزاء املركبات الربية� ،أعمدة املقاعد �أجزاء املركبات ،حماور
دواليب �أجزاء املركبات الربية ،دعامات تعليق �أجزاء املركبات� ،آليات نقل احلركة �أجزاء
املركبات الربية� ،سال�سل اإلإطارات �أجزاء املركبات الربية ،م�ساحات زجاج املركبات األأمامي
�أجزاء املركبات ،مرايا الر�ؤية اخللفـية �أجزاء املركبات ،عجالت توجيه �أجزاء املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفـي �آي تيك� ،إ�س�.أيه.بيه�.آي .دي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :كاريتريا �أموموليولكو ،كابولهواك نومريو ،1كولونيا �إل بانتيون،
لريما دي فـيالدا� ،سي.بيه� ،52005 .إ�ستادودي املك�سيك ،املك�سيك
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156230 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأجهزة والعدد العلمية والبحرية واخلا�صة مب�سح األأرا�ضي واألأجهزة والعدد الفوتوغرافـية
وال�سينماتوغرافـية والب�صرية واألأجهزة والعدد اخلا�صة بعمليات الوزن والقيا�س و�إعطاء
اإلإ�شارات والفح�ص والتفتي�ش واإلإنقاذ و�أجهزة و�أدوات التعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو
فتح �أو حتويل �أو جتميع �أو تنظيم �أو التحكم بالطاقة الكهربائية� ،أجهزة و�أدوات الت�سجيل
�أو نقل �أو ا�ستن�ساخ ال�صوت وال�صور �أو البيانات ،الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج
احلا�سوب وو�سائط التخزين الرقمية الفارغة �أو و�سائل الت�سجيل والتخزين التناظرية،
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�أنظمة األأجهزة التي تعمل بالعملة املعدنية ،اآلآالت الرا�صدة للنقود و�آالت احلا�سبة،
احلوا�سيب و�أجهزة احلا�سوب الطرفـية ،بدالت الغو�ص و�أقنعة الغوا�صني و�سدادات األأذن
للغوا�صني ومالقط األأنف للغوا�صني وال�سباحني والقفازات للغوا�صني ومعدات التنف�س
لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة �إطفاء احلريق ،النظارات الثالثية األأبعاد ،ال�صور الكرتونية
املتحركة ،م�ضخمات ال�صوت� ،أجهزة ا�ستقبال ال�صوت ،مكونات ولوازم وملحقات ال�صوت،
اإلإلكرتونيات ال�صوتية ،مكربات ال�صوت و�أجهزة التليفون واحلا�سوب لال�ستخدام فـي
املركبات الآلآلية ،مكربات ال�صوت ،حقائب وحمافظ املو�سيقى الرقمية وم�شغالت الفـيديو
واحلوا�سيب املحمولة باليد وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية واملنظمات اإلإلكرتونية ودفاتر
املالحظات اإلإلكرتونية ،البطاريات� ،شواحن البطاريات ،حزم البطاريات ،كامريات
الفـيديو ،الكامريات ،احلافظات املخ�ص�صة لألأجهزة واآلآالت الفوتوغرافـية ،العلب
واألأغطية والقواعد لألأجهزة اإلإلكرتونية املحمولة باليد واملحمولة واحلوا�سيب ،معدات
معاجلة البيانات وبرامج احلا�سوب ،جهاز متركز ل�شرائح الت�صوير ال�شفافة ،اآلآت الت�صوير
ال�سينمائي ،عد�سات الت�صوير عن قرب ،األأقرا�ص املدجمة و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمي� ،آليات لآلآالت التي تعمل بالعملة املعدنية ،رقائق
احلا�سوب ،مكونات احلا�سوب ،برامج �ألعاب احلا�سوب� ،أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية� ،أجهزة
ذاكرة احلا�سوب ،برامج احلا�سوب لت�صفح وم�شاركة والو�صول �إىل قواعد البيانات على
اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،برامج ت�شغيل �أجهزة احلا�سوب ،برامج احلا�سوب للو�صول �إىل
املعلومات على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،برامج احلا�سوب لت�سهيل الدفع و�إجراء
املعامالت على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،برامج احلا�سوب للو�صول �إىل حمتوى الو�سائط
الرقمية القائم على اال�شرتاك ،برنامج حا�سوبي ي�ستخدم فـي التحرير واال�ستخراج
والرتميز وفك الت�شفـري والتخزين وتنظيم الن�صو�ص والبيانات وال�صور وملفات ال�صوت
والفـيديو والو�سائط املتعددة ،برامج احلا�سوب للو�صول وو�ضع �إ�شارات مرجعية وت�صفح
وجتميــع و�إيجــاد والتالعــب وتنظــيم وت�أجــري وتخزيــن ال�صــوت والبيانات والفـيديو
واألألعاب وملفات الو�سائط املتعددة ،برامج احلا�سوب لتكوين وت�شغيل والتحكم باألأجهزة
املحمولة النقالة واألأجهزة القابلة لالرتداء والهواتف النقالة واحلوا�سيب و�أجهزة
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احلا�سوب الطرفـية وم�شغالت ال�صوت والفـيديو ،برامج احلا�سوب إلإن�شاء وتوفـري و�صول
امل�ستخدم �إىل قاعدة بيانات قابلة للبحث من معلومات وملفات البيانات ،برامج احلا�سوب
إلإن�شاء قواعد بيانات من املعلومات قابلة للبحث ،برامج احلا�سوب للتخزين اإلإلكرتوين
للبيانات ،برامج احلا�سوب للتعرف على ال�صورة وخ�صائ�ص الكالم (ال�صوت) ،برامج
احلا�سوب للت�شغيل اآلآيل للمنازل ،برامج مت�صفح اإلإنرتنت ،برامج احلا�سوب للت�سوق عرب
اإلإنرتنت ،برامج احلا�سوب إلإدارة املعلومات ،برامج احلا�سوب لتوفـري املعلومات واآلآراء
للم�ستخدم والتو�صيات حول املحتوى الرتفـيهي ،الت�سجيالت ال�سمعب�صرية التي ت�ضم
برامج ترفـيهية ،برامج احلا�سوب لت�أجري و�شراء األأفالم وبرامج التليفزيون والفـيديو
واملو�سيقي وملفات الو�سائط املتعددة ،برامج احلا�سوب جلمع وتعديل وتنظيم و�إر�سال
وو�ضع عالمات مرجعية وتخزين البيانات واملعلومات ،برامج احلا�سوب لال�ستخدام فـي
ن�شر اإلإعالنات لآلآخرين ،برامج احلا�سوب لال�ستخدام فـي م�شاركة املعلومات حول
املنتجات واخلدمات وال�صفقات ،برامج احلا�سوب التي تقوم ب�إن�شاء تو�صيات حمددة بناء
على تف�ضيالت امل�ستخدم� ،أجهزة احلا�سوب و�أجهزة احلا�سوب اللوحية وم�شغالت ال�صوت
والفـيديو واملفكرات اإلإلكرتونية ال�شخ�صية وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية و�أجهزة نظام
حتديد املواقع العاملي و�أجزائها اإلإلكرتونية وامليكانيكية والقطع واألأجزاء لها� ،أجهزة
احلا�سوب الطرفـية ،م�شغالت الو�سائط الرقمية� ،أجهزة نقل حمتوى الو�سائط الرقمية،
الو�سائط الرقمية وحتديدا الو�سائط الرقمية وبالتحديد �أقرا�ص الفـيديو الرقمية
امل�سجلة م�سبقا والقر�ص الرقمي متعدد اال�ستخدامات ،ت�سجيالت ال�صوت والفـيديوالقابلة
للتنزيل و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية واألأقرا�ص الرقمية العالية الو�ضوح التي ت�ضم
الق�ص�ص اخليالية والواقعية املتعلقة مبوا�ضيع متعددة ،م�شغالت الفـيديو الرقمية،
الربامج القابلة للتنزيل وامل�سجلة التي تتيح االت�صال والتفاع ــل بي ــن الهوات ــف واألأجـ ــهزة
النقــالة والتليفزيونات ومن�صات �ألعاب الفـيديو وم�شغالت الو�سائط و�أجهزة احلا�سوب
وحماور الو�سائط الرقمية وال�شبكة املعلوماتية لألأ�شياء (�آي اوتي)واألأجهزة ال�سمعب�صرية،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لنقل حمتوى ال�صوت والفـيديو وال�صورة
والو�سائط املتعددة ومعلومات البيانات ملجموعة من �أجهزة ال�شبكات املتعددة وبالتحديد
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�أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية و�أجهزة احلا�سوب املحمولة واحلا�سوب اللوحية والهواتف
النقالة وامل�ساعدين ال�شخ�صية الرقمية (بى دى ايه) واألأجهزة املرتبطة بال�شبكة
املعلوماتية لألأ�شياء (�آي اوتي) ومن�صات �ألعاب الفـيديو وم�شغالت الو�سائط واألأجهزة
ال�سمعب�صرية ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل للن�صو�ص وال�صور ونقل وعر�ض
ال�صوت ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة لتمكني م�شاهد الربامج الرتفـيهية
ال�سمعية والب�صرية والو�سائط املتعددة من الو�صول �إىل الرتفـيه التفاعلي ،برامج االت�صال
الال�سلكي امل�سجل والقابلة للتنزيل ،امللفات ال�صوتية امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل وملفات
الو�سائط املتعددة وملفات الن�صو�ص وال�صور والوثائق املكتوبة واملواد ال�سمعية ومواد
الفـيديوالتي ت�ضم املحتويات الواقعية واخليالية املتعلقة مبوا�ضيع متعددة ،الكتب
اإلإلكرتونية القابلة للتنزيل واملجالت والدوريات ون�شرات األأخبار واجلرائد والن�شرات
واملن�شورات األأخرى ،تطبيقات األأجهزة املحمولة القابلة للتنزيل التي تتيح للم�ستخدمني
للو�صول وو�ضع العالمات املرجعية وت�صفح وجتميع و�إيجاد والتالعب وتنظيم وت�أجري
وتخزين املو�سيقي وال�صوت والفـيديو واألألعاب وامللفات ال�سمعب�صرية وملفات الو�سائط
املتعددة ،ال�صور املتحركة القابلة للتنزيل وعرو�ض التليفزيون التي ت�ضم الق�ص�ص
اخليالية وغري اخليالية املتعلقة مبو�ضوعات متعددة وت�سجيالت ال�صوت والفـيديو التي
ت�ضم الق�ص�ص اخليالية وغري اخليالية املتعلقة مبوا�ضيع متعددة ،ملفات املو�سيقى القابلة
للتنزيل ،املحتويات ال�سمعب�صرية والو�سائط املتعددة القابلة للتنزيل التي ت�ضم ق�ص�ص
خيالية وغري خيالية متعلقة مبوا�ضيع متعددة ،برامج االت�صاالت الال�سلكية امل�سجلة
والقابلة للتنزيل لل�صوت والفـيديو وال�صوتيات و�إر�سال البيانات ،املدونات ال�صوتية القابلة
للتنزيل والبث ال�شبكي الذي ي�ضم األأخبار والتعليقات فـي جمال األأفالم وبرامج
التليفزيون واملو�سيقى واألأعمال ال�صوتية والكتب وامل�سرح واألأعمال األأدبية واألأحداث
الريا�ضية واألأن�شطة الرتفـيهية والت�سلية والبطوالت والفن والرق�ص واألأعمال املو�سيقية
واملعار�ض والتعليمات الريا�ضية والنوادي والراديو والكوميديا والدراما وامل�سابقات
واللعب واألألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق واألأحداث الثقافـية واحلفالت والن�شر
والر�سوم املتحركة واألأحداث احلالية واألأزياء ،النغمات القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة� ،أجهزة
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و�آالت االت�صاالت اإلإلكرتونية ،املكونات اإلإلكرتونية لال�ستخدام مع اآلآالت املو�سيقية،
مولدات النغمات املو�سيقية اإلإلكرتونية لال�ستخدام مع اآلآالت املو�سيقية� ،أجهزة تعقب
ال�صحة واللياقة البدنية اإلإلكرتونية ،األأجهزة املحمولة باليد للتحكم فـي �أجهزة الو�سائط
الرقمية ومكربات ال�صوت وم�ضخمات ال�صوت و�أنظمة ال�سترييو و�أنظمة الرتفـيه،
�سماعات الر�أ�س و�سماعات األأذن ،تكنولوجيا املعلومات واملعدات ال�سمعب�صرية� ،أجهزة
االت�صاالت الداخلية ،حامالت البيانات املغناطي�سية و�أقرا�ص الت�سجيل ،بطاقات الهدايا
امل�شفرة مغناطي�سيا ،بطاقات ذاكرة وقارئات بطاقات ذاكرة ،املعاجلات الدقيقة ،الهواتف
النقالة� ،أجهزة املودم ،ال�شا�شات و�شا�شات العر�ض واألأ�سالك والكابالت والطابعات
وحمركات األأقرا�ص واملحوالت وبطاقات املحوالت ومو�صالت الكابالت وقاب�سة املو�صالت
ومو�صالت الكهرباء وقواعد ال�شحن واملحركات� ،أجهزة �شبكات االت�صاالت� ،أ�سطوانات
الفونوغراف و�أقرا�ص ت�سجيل ال�صوت ،األأجهزة اإلإلكرتونية املحمولة باليد واملتنقلة
لتخزين والتالعب ب وت�سجيل ومراجعة الن�صو�ص وال�صور وال�صوت والفـيديو والبيانات
واألأجزاء والقطع اإلإلكرتونية وامليكانيكية لها ،الهواتف املحمولة� ،أجهزة �شا�شات العر�ض،
�شا�شات العر�ض� ،أجهزة حتكم عن بعد لألأجهزة اإلإلكرتونية املحمولة واملحمولة باليد
و�أجهزة احلا�سوب� ،أجهزة التحكم عن بعد للتليفزيونات و�أجهزة نقل حمتوى الو�سائط
الرقمية� ،أجهزة ا�ستقبال وتوزيع ال�شحنة ،التليفونات الذكية� ،أجهزة و�أدوات م�ؤثرات
ال�صوت لال�ستخدام مع اآلآالت املو�سيقية ،حامالت ت�سجيالت ال�صوت� ،شرائح ت�سجيل
ال�صوت ،مكربات ال�صوت وامليكروفونات و�سماعات الر�أ�س� ،أنظمة ال�سترييو و�أنظمة امل�سرح
املنزيل و�أنظمة الرتفـيه املنزيل� ،أحزمة و�أربطة املع�صم واألأ�شرطة والدبابي�س لألأجهزة
اإلإلكرتونية املحمولة واملحمولة باليد لت�سجيل وتنظيم ونقل والتالعب ب ومراجعة
الن�صو�ص والبيانات وال�صوت وال�صور وملفات الفـيديو� ،صندوق املفاتيح الكهربائية،
�أجهزة الهواتف ،الهواتف� ،أجهزة األألعاب ال�صوتية� ،أدلة امل�ستخدم فـي �صيغة مقروءة
�إلكرتونيا �أو مقروءة �آليا �أو املقروءة حا�سوبيا ا�ستخدامها وبيعها كوحدة مع ال�سلع املذكورة
�أعاله ،كا�سيتات الفـيديو ،لفافات �ألعاب الفـيديو ،هواتف الفـيديو� ،أ�شرطة الفـيديو ،جهاز
ت�سجيل ال�صوت والتعرف على ال�صوت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ـ ـ ــم األأولويـ ـ ــة - 085320 :تاري ـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ــة- 2021/12/22 :
بلد األأولوية)JM :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156231 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم ،توفـري التدريب ،الرتفـيه ،الن�شاطات الثقافـية والريا�ضية ،الرتفـيه والت�سلية،
تنظيم و�إجراء احلفالت املو�سيقية ،تنظيم و�إجراء األألعاب ،تنظيم امل�سابقات ،خدمات
ت�سجيل الفـيديو وال�صوت ،خدمات البحث احلا�سوبي على اإلإنرتنت وخدمة الطلب
املت�ضمنة ملفات �صوتية وفـيديو وامللفات متعددة الو�سائط واألأعمال ال�سمعب�صرية
على هيئة حمتوى ترفـيهي رقمي غري قابل للتنزيل� ،إن�شاء وتطوير مفاهيم الربامج
الرتفـيهية والتعليمية ،خدمات الن�شر الرقمية بال�صوت وال�صورة والو�سائط املتعددة،
توزيع وت�أجري املحتوى الرتفـيهي وبالتحديد برامج التليفزيون واألأعمال األأخرى
ال�سمعب�صرية املتمثلة بفـيديوهات رقمية غري قابلة للتنزيل املت�ضمنة ثقافة فن البوب
واملو�سيقى و�ألعاب الفـيديو وبرامج التليفزيون واألأفالم وق�ص�ص ال�شخ�صيات امل�شهورة
عرب جمموعة متنوعة من املوا�ضيع املوزعة عرب اإلإر�سال الرقمي القابلة للعر�ض على
�شبكات احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت العاملية ،خدمات الرتفـيه والتعليم وبالتحديد حتميل
وتنزيل والتقاط ون�شر وعر�ض وحترير ونقل تدفق الت�سجيالت ونقل املحتوى وعر�ض
معاينة العر�ض امل�سبق و�إظهار وو�ضع العالمات والتدوين وامل�شاركة والتالعب ب وتوزيع
ون�شر ون�سخ �أو غريها لتوفـري الو�سائط اإلإلكرتونية وحمتوى الو�سائط املتعددة والفـيديو
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واألأفالم والر�سومات وال�صور الفوتغرافـية والر�سائل وال�صور واألألعاب واملحتوى الناجت
عن طريق امل�ستخدم واملحتوى ال�صوتي واملعلومات عرب اإلإنرتنت �أو غريها من �أجهزة
احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت ،معلومات التعليم ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد العرو�ض
املو�سيقية احلية املرئية وامل�سموعة واملتنوعة واألأخبار والدراما وعرو�ض الكوميديا،
خدمات الرتفـيه وبالتحديد �إنتاج وتوزيع برامج التليفزيون وغريها من األأعمال
ال�سمعب�صرية املت�ضمنة التعليقات والق�ص�ص واألأخبار واللقاءات والعرو�ض التليفزيونية
واألأفالم واملو�سيقى وثقافة فن البوب ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد ت�صنيف املو�سيقيني
والفنانني والفرق املو�سيقية عرب مقاطع الفـيديو غري القابلة للتنزيل ،خدمات الرتفـيه
وبالتحديد توفـري املحتوى ال�صوتي والفـيديو وال�سمعب�صري غري القابل للتنزيل املتمثل
بت�سجيالت �صوتية وفـيديو وت�سجيالت متعددة الو�سائط ،خدمات الرتفـيه وخا�صة توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت على اخلط مبا�شرة اإلإنرتنت للملفات ال�صوتية والفـيديو وامللفات
متعددة الو�سائط ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد العرو�ض ال�سمعية والب�صرية واملو�سيقية
واملنوعــات واألأخبار والدرامية التي تقدم على الهواء مبا�شرة ،الرتفـيه و�إنتاج األأفالم ما
عدا األأفالم اإلإعالنية ،ت�أجري �أدوات األألعاب ،ا�ست�ضافة خدمات عرو�ض ال�سحب واملناف�سات
على اإلإنرتنت لآلآخرين ،عرو�ض األأفالم امل�سرحية ،ا�ستديوهات األأفالم ،خدمات الت�أليف
املو�سيقي ،خدمات اإلإنتاج املو�سيقي ،خدمات ن�شر املو�سيقى ،اجلرائد على اإلإنرتنت
وبالتحديد املدونات املت�ضمنة معلومات عن الرتفـيه ،املو�سيقى امل�سجلة م�سبقا والربامج
ال�صوتية على اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل املت�ضمنة ق�ص�ص خيالية وغري خيالية املتعلقة
مبوا�ضيع متعددة ،تنظيم املناف�سات (للرتفـيه �أو التعليم) ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية
�أو تعليمية ،تنظيم العرو�ض (خدمات مقاول /منتج احلفالت والعرو�ض)� ،إنتاج وت�أجري
الت�سجيالت ال�سمعب�صرية وخا�صة ال�صور املتحركة وبرامج التليفزيون والفـيديو و�أ�شرطة
الفـيديو واملو�سيقى واملو�سيقى فـي جمال ن�شرات األأخبار والرتفـيه والريا�ضة والكوميديا
والدراما واملو�سيقى و�أ�شرطة الفـيديو واملو�سيقى ،توفـري من�شورات �إلكرتونية على
اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل بالتحديد الكتب واملجالت واجلرائد والدوريات والن�شرات
اإلإخبارية وال�صحف وكتيبات تو�ضيح كيفـية اال�ستعمال (�أدلة) وت�سجيالت الفـيديوحول
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موا�ضيع متعددة وبالتحديد امل�سرح واألأفالم وعرو�ض التليفزيون والريا�ضة والتعليمات
الريا�ضية واألأن�شطة الرتفـيهية والت�سلية والبطوالت والفن والرق�ص والعرو�ض املو�سيقية
ومعار�ض الفن ومعار�ض العلوم ومعار�ض الرتفـيه والنوادي الريا�ضية ونوادي الهوايات
والنوادي االجتماعية والراديو والكوميديا وامل�سابقات واألألعاب واللعب واملهرجانات
واملتاحف واملنتزهات واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت والن�شر والر�سوم املتحركة واألأحداث
احلالية وعرو�ض األأزياء والتاريخ واللغات والفنون احلرة والريا�ضيات واألأعمال والعلوم
والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والريا�ضات والفن وعلم النف�س والفل�سفة� ،إنتاج املدونات
ال�صوتية� ،إنتاج برامج اإلإذاعة� ،إنتاج برامج التليفزيون والراديو� ،إنتاج برامج املدونات
الفـيديوية� ،إنتاج الربامج ،توفـري قاعدة بيانات للرتفـيه على اإلإنرتنت قابلة للبحث ت�ضم
مو�سيقى و�أفالم وعرو�ض تليفزيونية وعرو�ض الو�سائط املتعددة على اخلط مبا�شرة
غري قابلة للتنزيل فـي جمال الرتفـيه وامللفات ال�صوتية التي ت�ضم مو�سيقى وكتب
كوميدية ومن�شورات ترفـيهية ،توفـري بوابة مل�شاركة الفـيديو للرتفـيه وألأغرا�ض تعليمية
وخدمات الرتفـيه التي ت�ضم و�سائل اإلإعالم اإلإلكرتونية واملحتويات متعددة الو�سائط
والفـيديوهات واألأفالم وال�صور والن�صو�ص وال�صور الفوتوغرافـية واملحتويات التي مت
�إنتاجها بوا�سطة امل�ستخدم واملحتويات ال�سمعية واملعلومات املرتبطة بها عرب احلا�سوب
و�شبكات االت�صاالت ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم فـيديو حتت الطلب فـي جمال األأفالم
واألأفالم ال�سينمائية غري القابلة للتنزيل ،توفـري موقع �إلكرتوين يت�ضمن فـيديو حتت
الطلب فـي جمال األأفالم وعرو�ض التليفزيون ومقدمات األأفالم حول موا�ضيع متنوعة،
توفـري �أخبار األأحداث اجلارية واملعلومات فـي جمال الرتفـيه املتعلقة بامل�سابقات والفـيديو
وال�صوت والعرو�ض النرثية واملن�شورات كلها فـي جمال الرتفـيه ،توفـري الرتفـيه عن
طريق تطبيقات قابلة للتنزيل ،توفـري الرتفـيه عن طريق املواقع اإلإلكرتونية ،توفـري
الرتفـيه عن طريق مدونات �صوتية وبرامج الراديو ،توفـري خدمات الكاريوكي ،توفـري
مورد تفاعلي غري قابل للتنزيل للبحث واختيار و�إدارة وم�شاهدة املحتويات ال�سمعب�صرية
املتمثلة بت�سجيالت ال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة ،توفـري التدريب ،توفـري
املن�شورات اإلإلكرتونية على اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل ،ن�شر الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص
الدعاية ،توفـري األأخبار على اخلط مبا�شرة واملعلومات والتعليقات فـي جمال الرتفـيه،
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توفـري ن�شرات األأخبار على اخلط مبا�شرة فـي جمال التليفزيون واألأفالم والفـيديوهات
عرب الربيد اإلإلكرتوين ،خدمات الرتجمة والرتجمة ال�شفهية الفورية ،توفـري املراجعات
على اخلط مبا�شرة لربامج التليفزيون واألأفالم ،توفـري الفـيديوهات على اإلإنرتنت
وغري قابلة للتنزيل ،توفـري املعلومات عن الرتفـيه واألأفالم وبرامج التليفزيون عرب
�شبكات التوا�صل االجتماعي ،توفـري عرو�ض التليفزيون غري القابلة للتنزيل واألأعمال
ال�سمعب�صرية األأخرى عن طريق خدمات الفـيديو حتت الطلب ،ن�شر الكتب واملجالت
والدوريات واألأعمال األأدبية واألأعمال املرئية واألأعمال ال�سمعية واألأعمال ال�سمعب�صرية،
التقييمات واملراجعات ملحتوى برامج الرتفـيه ،معلومات عن الرتفـيه ،خدمات ا�ستديو
الت�سجيل ،التعليم الديني ،ت�أجري الت�سجيالت ال�صوتية والفـيديو والو�سائط املتعددة،
ت�أجري �أجهزة واك�س�سوارات عر�ض األأفالم ،ت�أجري معدات ال�صوت ،الرتجمة فـي احلا�شية
لألأفالم ،خدمات عرو�ض ال�سحب على اجلوائز ،خدمات التدري�س والتعليم وخدمات
اإلإر�شاد وخدمات الرتفـيه وبالتحديد توفـري امللفات ال�صوتية والفديوية والو�سائط
املتعددة غري القابلة للتنزيل ،الرتفـيه التليفزيوين ،الرتفـيه التليفزيوين وبالتحديد
برامج التليفزيون امل�ستمرة املت�ضمنة ثقافة فن البوب وعرو�ض التليفزيون واألأفالم
وق�ص�ص امل�شاهري حول جمموعة من املوا�ضيع ،اإلإنتاج امل�سرحي� ،إنتاج الفـيديو ،حترير
الفـيديو ،الت�صوير ب�أ�شرطة الفـيديو ،كتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
						
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ـ ـ ــم األأولوي ـ ــة - 085320 :تاريـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة- 2021/12/22 :
بلد األأولوية)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156238 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة لت�سجيل ونق ــل �أو ا�ستن�س ــاخ ال�صــوت �أو ال�ص ـ ــور ،حام ــالت
البيان ــات املغناطي�سي ــة و�أق ــرا�ص الت�سجي ــل� ،أق ــرا�ص مدجم ــة
و�أقرا�ص فـيديورقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية،
معدات معاجلة البيانات وبرامج احلا�سوب ،برامج احلا�سوب للو�صول �إىل وو�ضع �إ�شارة
مرجعية والت�صفح وجمع و�إيجاد ومعال ــجة وتنظ ــيم وا�ستئج ــار وحفظ ملفات ال�صوت
والبيان ــات والفـيديو واألألع ــاب وامللف ــات متع ــددة الو�سائ ــط ،برامج احلا�سوب للو�صول
�إىل حمتوى الو�سائط الرقمية القائ ــم عل ــى اال�شت ــراك ،برامج احلا�سوب لال�ستخدام
فـي تعديل وا�ستخراج وت�شفـ ــري وفك ت�شفـري وحفظ وتنظيم البيانات وملفات ال�صور
وال�صوت والفـيديو وامللفات متعددة الو�سائط ،برامج احلا�سوب إلإن�شاء وتوفـري و�صول
امل�ستخدم �إىل قواعد البيانات القابلة للبحث اخلا�صة مبلفات املعلومات والبيانات ،برنامج
حمرك البحث ،برامج احلا�سوب للو�صول �إىل املعلومات على اإلإنرتنت ،برامج احلا�سوب
لال�ستخدام فـي ن�شر الدعاية واإلإعالن لآلآخرين ،برامج احلا�سوب لت�أجري و�شراء
األأفالم والربامج التلفزيونية ومقاطع الفـيديو واملو�سيقى وامللفات متعددة الو�سائط،
برامج احلا�سوب لال�ستخدام فـي م�شاركة املعلومات حول املنتجات واخلدمات وال�صفقات،
برامج احلا�سوب للتخزين اإلإلكرتوين للبيانات ،برامج احلا�سوب للتعرف على ال�صورة
وخ�صائ�ص الكالم (ال�صوت) ،برامج احلا�سوب للت�شغيل اآلآيل للمنازل ،برامج الت�صفح
عرب اإلإنرتنت ،تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من
الو�صول �إىل وو�ضع �إ�شارة مرجعية وت�صفح وجمع و�إيجاد ومعاجلة وتنظيم وا�ستئجار
وحفظ ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو واألألعاب وامللفات ال�سمعب�صرية وامللفات
متعددة الو�سائط ،برامج احلا�سوب جلمع وتنظيم وتعديل ومتييز وتخزين البيانات
واملعلومات ،برامج احلا�سوب للت�سوق عرب اإلإنرتنت ،برامج احلا�سوب إلإدارة املعلومات،
برامج احلا�سوب للو�صول وت�صفح والبحث فـي قواعد البيانات اونالين على اإلإنرتنت،
برامج ت�شغيل �أنظمة احلا�سوب ،برامج احلا�سوب لتكوين وت�شغيل ومراقبة األأجهزة
و�أجهزة احلا�سوب وملحقات احلا�سوب وم�شغل ال�صوت والفـيديو ،برامج احلا�سوب إلإن�شاء
قواعد بيانات للمعلومات قابلة للبحث ،برامج �ألعاب احلا�سوب ،برامج احلا�سوب التي تولد
تو�صيات خم�ص�صة قائمة على تف�ضيالت امل�ستخدم ،برامج احلا�سوب لتوفـري معلومات
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امل�ستخدم مع املراجعات والتو�صيات املتعلقة باملحتوى الرتفـيهي ،الربامج القابلة
للتنزيل وامل�سجلة لل�سماح باالت�صال والتفاعل بني الهواتف واألأجهزة املحمولة و�أجهزة
التلفزيون ووحدات حتكم �ألعاب الفـيديو وم�شغالت الو�سائط و�أجهزة احلا�سوب ومراكز
الو�سائط الرقمية و�أجهزة �إنرتنت األأ�شياء (�آي اوتي) واألأجهزة ال�سمعب�صرية ،الربامج
القابلة للتنزيل وامل�سجلة لنقل معطيات معلومات ال�صوت والفـيديو وال�صور والو�سائط
املتعددة والبيانات �إىل جمموعة متنوعة من �أجهزة ال�شبكة وبالتحديد �أجهزة احلا�سوب
ال�شخ�صية و�أجهزة احلا�سوب املحمولة وقطع �أجهزة احلا�سوب اللوحية والهواتف املحمولة
وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية (بيه دي ايه ا�س) و�أجهزة �إنرتنت األأ�شياء (�آي اوتي)
ووحدات حتكم �ألعاب الفـيديو وم�شغالت الو�سائط واألأجهزة ال�سمعب�صرية ،برامج قابلة
للتنزيل وم�سجلة لل�صور ونقل وعر�ض ال�صوت ،برامج قابلة للتنزيل وم�سجلة لتمكني
م�شاهد الربامج الرتفـيهية ال�سمعب�صرية والو�سائط املتعددة من الو�صول �إىل الرتفـيه
التفاعلي ،برامج ات�صاالت ال�سلكية قابلة للتنزيل وم�سجلة ،برامج ات�صاالت ال�سلكية قابلة
للتنزيل �أوم�سجلة لنقل ال�صوت وال�صوت والفـيديو والبيانات ،ملفات املدونات ال�صوتية
البث ال�شبكي القابلة للتنزيل التي ت�ضم األأخبار والتعليقات فـي جمال األأفالم والربامج
التلفزيونية واملو�سيقى واألأعمال ال�صوتية والكتب وامل�سرح واألأعمال األأدبية واألأحداث
الريا�ضية واألأن�شطة الرتفـيهية واألأن�شطة الرتفـيهية والبطوالت والفنون والرق�ص
وامل�سرحيات املو�سيقية واملعار�ض والتعليمات الريا�ضية والنوادي والراديو والكوميديا
والدراما وامل�سابقات واألألعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف واملتنزهات واألأحداث الثقافـية
واحلفالت املو�سيقية والن�شر والر�سوم املتحركة واألأحداث اجلارية واألأزياء ،الت�سجيالت
ال�سمعب�صرية التي تت�ضمن برامج الرتفـيه ،امللفات املو�سيقية القابلة للتنزيل ،حمتوى
�سمعب�صري ومتعدد الو�سائط قابل للتنزيل يعر�ض ق�ص�صا خيالية وغري خيالية حول
جمموعة متنوعة من املو�ضوعات� ،صور متحركة وبرامج تلفزيونية قابلة للتنزيل التي
ت�ضم ق�ص�صا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من املو�ضوعات وت�سجيالت
�صوتية ومرئية التي ت�ضم ق�ص�صا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من
املو�ضوعات ،الو�سائط الرقمية وبالتحديد �أقرا�ص الفـيديو الرقمية امل�سجلة م�سبقا
واألأقرا�ص الرقمية متعددة اال�ستخدامات وم�شغالت الفـيديو الرقمية ،ت�سجيالت ال�صوت
والفـيديو القابلة للتنزيل و�أقرا�ص �أقرا�ص الفـيديو الرقمية واألأقرا�ص الرقمية عالية
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الدقة التي ت�ضم ق�ص�صا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من املو�ضوعات،
امللفات ال�صوتية القابلة للتنزيل وامللفات متعددة الو�سائط وملفات البيانات وامل�ستندات
املكتوبة واملواد ال�صوتية ومواد الفـيديو التي ت�ضم حمتوى خياليا وغري خياليا حول
جمموعة متنوعة من املو�ضوعات ،الكتب واملجالت والدوريات اإلإلكرتونية والن�شرات
اإلإخبارية وال�صحف واملجالت واملطبوعات األأخرى التي ميكن تنزيلها ،ال�صور الكرتونية
املتحركة� ،أ�سطوانات الفونوغراف و�أقرا�ص ت�سج ــيل ال�صــوت� ،شرائط ت�سجيل ال�صوت،
حامالت ت�سحيالت ال�صوت ،كا�سيتات الفـيديو ،لفافات �ألعاب الفـيديو� ،أ�شرطة الفـيديو،
م�شغالت الو�سائط الرقمية� ،أجهزة ا�ستقبال وتوزيع ال�شحنة ،األأجهزة اإلإلكرتونية
املحمولة واملحمولة باليد حلفظ ومعاجلة وت�سجيل وا�ستعرا�ض ال�صور وال�صوت والفـيديو
والبيانات وقطع الغيار اإلإلكرتونية وامليكانيكية والتجهيزات الالزمة له� ،أجهزة احلا�سوب
و�أجهزة احلا�سوب اللوحية ،م�شغالت ال�صوت والفـيديو واملفكرات اإلإلكرتونية ال�شخ�صية
وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية و�أجهزة �أنظمة حتديد املواقع العاملية وقطع الغيار
اإلإلكرتونية وامليكانيكية والتجهيزات الالزمة له ،األأجهزة الطرفـية اخلا�صة باحلوا�سيب،
مكونات احلا�سوب� ،أجهزة مراقبة و�شا�شات وكابالت واآلآت الطباعة وحمرك األأقرا�ص
واملحوالت وبطاقات املحوالت وو�صالت الكابالت وو�صالت القواب�س وو�صالت الطاقة
الكهربائية وقواعد ال�شحن اإلإلكرتوين واملحركات� ،شواحن البطاريات ،حزم البطاريات،
بطاقات الذاكرة ،قارئات بطاقات الذاكرة� ،سماعات الر�أ�س و�سماعات األأذن ،مكربات
ال�صوت وامليكروفونات و�أطقم الر�أ�س ،العلب واألأغطية وقواعد لألأجهزة اإلإلكرتونية
املحمولة واألأجهزة املحمولة باليد� ،أجهزة حتكم عن بعد لألأجهزة الإلإلكرتونية املحمولة
واليدوية و�أجهزة احلا�سوب� ،أجهزة حتكم عن بعد للتلفاز و�أجهزة نقل معطيات الو�سائط
الرقمية� ،أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية ،رقائق احلا�سوب ،البطاريات ،األأجهزة املحمولة
باليد للتحكم ب�أجهزة الو�سائط الرقمية ومكربات ال�صوت وم�ضخمات ال�صوت و�أنظمة
ال�سترييو واألأنظمة الرتفـيهية ،بطاقات الهدايا امل�شفرة مغناطي�سيا ،مكربات ال�صوت،
مكونات ولوازم وملحقات ال�صوت ،الهواتف ،الهواتف النقالة ،مكربات وم�ستقبل ال�صوت،
�أجهزة و�أدوات م�ؤثرات ال�صوت لال�ستخدام مع اآلآالت املو�سيقية ،مولدات النغمات
املو�سيقية اإلإلكرتونية لال�ستخدام مع اآلآالت املو�سيقية ،املكونات اإلإلكرتونية لال�ستخدام
مع اآلآالت املو�سيقية� ،أجهزة تعقب ال�صحة واللياقة البدنية اإلإلكرتونية ،مكربات
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ال�صوت و�أجهزة الهاتف واحلوا�سيب لال�ستخدام فـي املركبات اآلآلية� ،أجهزة الت�سجيل
والتعرف ال�صوتي� ،أجهزة �شبكات االت�صاالت� ،أجهزة و�آالت االت�صاالت اآلآلية اإلإلكرتونية،
الكامريات ،كامريات الفـيديو ،اآلآت الت�صوير ال�سينمائي ،احلافظات املخ�ص�صة لألأجهزة
واآلآالت الفوتوغرافـية ،جهاز متركز ل�شرائح الت�صوير ال�شفافة ،عد�سات الت�صوير عن
قرب� ،شا�شات العر�ض� ،أجهزة �شا�شات العر�ض� ،أنظمة ال�سترييو� ،أنظمة امل�سرح املنزيل
و�أنظمة الرتفـيه املنزيل ،تكنولوجيا املعلومات واملعدات ال�سمعب�صرية� ،أجهزة االت�صاالت
الداخلية ،الهواتف الذكية ،الهواتف املحمولة� ،أجهزة الهاتف ،الهواتف املزودة بخدمات
الفـيديو� ،أجهزة ذاكرة احلا�سوب ،املعاجلات ال�صغرية ،املودمات ،النظارات الثالثية األأبعاد،
ال�شرائح و�أربطة املع�صم واألأ�شرطة والدبابي�س لألأجهزة اإلإلكرتونية املحمولة واملحمولة
باليد لت�سجيل وتنظيم ومعاجلة وا�ستعرا�ض البيانات وال�صوت وال�صور وملفات الفـيديو،
حقائب وحمافظ املو�سيقي الرقمية وم�شغالت الفـيديو واحلوا�سيب املحمولة باليد
وامل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية واملنظمات اإلإلكرتونية ودفاتر املالحظات اإلإلكرتونية،
�أدلة امل�ستخدمني القابلة للقراءة �إلكرتونيا ومن خالل اآلآلة �أو احلا�سوب لال�ستخدام مع
ال�سلع املذكورة وبيعها كوحدة واحدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ـ ــة - 97359721 :تاريـ ـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ــة-2022/٤/12 :
بلد األأولوية)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156241 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت ،االت�صاالت اإلإلكرتونية وبالتحديد نقل املعلومات
عرب �شبكات االت�صاالت اإلإلكرتونية ،نقل اإلإلكرتوين للمعلومات
وال�صوت والفـيديو وملفات ال�صوت وال�صورة ،خدم ــات االت�ص ــاالت
الال�سلكية عري�ضة النطاق ،خدمات البث ،خدمات ات�صاالت الفـيديو وبالتحديد البث
والتدفق و�إر�سال الفـيديو وال�صور واملو�سيقي وال�صوت والو�سائط املتعددة عرب اإلإنرتنت
�أو �شبكة ات�صاالت �أخرى ،تدفق البيانات ،خدمات الن�صح وامل�شورة املتعلقة بخدمات
االت�صاالت ،اخلدمات احلا�سوبية وبالتحديد توفـري الولوج لعدة م�ستخدمني �إىل ال�شبكات
احلا�سوبية من �أجل النقل اإلإلكرتوين ملختلف البيانات واالت�صاالت والوثائق واملعلومات
ال�شخ�صية واملهنية ،توفـري الولوج لقاعدة بيانات احلا�سوب التفاعلية املت�ضمنة حتديث
تلقائي دفاتر العناوين واملخطط ال�شخ�صي والتذكري بالتاريخ وخمطط ال�سفر وروابط
اخلريجني واملجموعات املهنية عرب �شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري موقع �إلكرتوين مينح
م�ستخدمي احلا�سوب القدرة على اإلإر�سال والتخزين امل�ؤقت واال�ستالم والتنزيل والتدفق
والبث والعر�ض والتن�سيق ونقل وم�شاركة املحتوى واألأعمال املرئية وامل�صنفات ال�صوتية
واألأعمال ال�سمعب�صرية واألأعمال األأدبية وال�صور والفـيديو والبيانات وامللفات وامل�ستندات
وال�صور واألأعمال اإلإلكرتونية األأخرى ،توفـري رابط على اخلط مبا�شرة لألأحداث
اجلارية واملواد املرجعية املتعلقة باألأفالم وال�صور املتحركة واألأفالم الوثائقية واألأفالم
والربامج التلفزيونية والر�سومات والر�سوم املتحركة وعرو�ض الو�سائط املتعددة ومقاطع
الفـيديو و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية وغريها من األأعمال ال�سمعب�صرية ،نقل ال�صوت
(البث ال�صوتي)� ،إر�سال الفـيديو حتت الطلب ،خدمات اإلإر�سال التلفزيوين عرب بروتوكول
اإلإنرتنت (�آي بيه تي فـي) ،البث اإلإلكرتوين للملفات ال�صوتية واملرئية املتدفقة والقابلة
للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت األأخرى ،اإلإر�سال واال�ستقبال اإلإلكرتوين
وتدفق حمتويات الو�سائط الرقمية لآلآخرين عرب �شبكات حا�سوب عاملية وحملية ،خدمات
االت�صاالت وبالتحديد البث والتدفق اإلإلكرتوين للملفات ال�صوتية واملرئية والبيانات
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وال�صور واألأفالم وبرامج التلفزيون والربامج ال�سمعية وال�سمعب�صرية وغريها من
معلومات الو�سائط الرقمية وحمتوياتها من خالل �شبكات االت�صاالت عن بعد و�شبكات
االت�صاالت الال�سلكية و�شبكة اإلإنرتنت ،تدفق املواد ال�سمعية وال�سمعب�صرية والفـيديو على
�شبكة اإلإنرتنت و�شبكات االت�صاالت و�شبكات االت�صاالت عن بعد الال�سلكية ،تدفق البيانات،
تدفق املو�سيقى واألأفالم وعرو�ض التلفزيون واألألعاب على �شبكة اإلإنرتنت ،خدمات البث
ال�صوتي وبث الفـيديو ،تدفق األأفالم ال�سينماتوغرافـية والربامج ال�سمعب�صرية ،خدمات
بث امللفات ال�سمعية والفـيديوعلى �شبكة اإلإنرتنت قائمة على خدمات اال�شرتاك ،خدمات
البث وتوفـري و�صول خدمات االت�صاالت عن بعد على األأفالم وبرامج التلفزيون والربامج
ال�سمعية وال�سمعب�صرية وغريها من معلومات الو�سائط الرقمية وحمتوياتها من خالل
خدمات الفـيديو حتت الطلب ،خدمات البث عرب �شبكة اإلإنرتنت ،خدمات البث اإلإذاعي
عرب �شبكة اإلإنرتنت ،خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد نقل البث ال�شبكي� ،إر�سال
امللفات الرقمية ،بث املحتويات الرقمية عرب �شبكات احلا�سوب و�شبكة اإلإنرتنت وخط
امل�شرتك الرقمي (دي ا�س ال) وال�شبكات الكبلية والتنزيل الرقمي والتدفق الرقمي
ونظام الفـيديو حتت الطلب ونظام الفـيديو املتاح ح�سب الطلب (�إن فـي اودي) والتلفزيون
وقنوات التلفزيون املفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع مقابل امل�شاهدة والقمر
ال�صناعي والكابل والهاتف والهاتف النقال ،البث اإلإلكرتوين مللفات ال�صور الرقمية بني
م�ستخدمي اإلإنرتنت ،توفـري الولوج للدالئل على اإلإنرتنت وقواعد البيانات واملواقع
اإلإلكرتونية واملدونات واملو�سيقى وبرامج الفـيديو واملواد املرجعية ،بث األأخبار ،ت�سليم
الر�سائل عن طريق البث اإلإلكرتوين ،البث اإلإلكرتوين للر�سائل والربيد ،خدمات البث
ال�صوتي ،توفـري غرف الدرد�شة اونالين على اإلإنرتنت للتوا�صل االجتماعي ،توفـري
منتدى عرب اإلإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر ونقل ال�صور والفـيديو
والبيانات وال�صور وال�صوت ،خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد توفـري لوحات
الن�شرات اإلإلكرتونية اونالين على اإلإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب
فـيما يتعلق بالرتفـيه ،توفـري خدمات االت�صال عن بعد لنقل ال�صور واألأعمال ال�صوتية
واملرئية وال�سمعب�صرية والو�سائط املتعددة بني الهواتف املحمولة والهواتف الذكية
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واألأجهزة اإلإلكرتونية املحمولة واألأجهزة الرقمية املحمولة واألأجهزة اللوحية و�أجهزة
احلا�سوب ،بث �أدلة التلفزيون واألأفالم ،االت�صاالت بني احلوا�سيب ،توفـري حق الو�صول
�إىل املواد املتعددة الو�سائط على اإلإنرتنت ،توفـري خدمات تغطية االت�صاالت عن بعد
لقواعد بيانات احلا�سوب ،بث البيانات من خالل األأجهزة ال�سمعب�صرية حمكومة ب�أجهزة
معاجلة البيانات واحلوا�سيب ،خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،ت�أجري وقت
الو�صول �إىل �شبكات احلا�سوب العاملية ،بث بطاقات املعايدة على خط املبا�شرة (اإلإنرتنت)،
ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،ت�أجري املودمات ،ت�أجري معدات االت�صاالت عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ــة - 97359721 :تاريـ ـ ـ ــخ األأولويـ ـ ـ ـ ــة-2022/٤/12 :
بلد األأولوية)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156242 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم ،توفـري التدريب ،الرتفـيه ،الن�شاطات الثقافـية والريا�ضية،
خدمات الرتفـيه وبالتحديد توفـري امللفات ال�صوتية والفـيديوية
والو�سائط املتعددة غري القابلة للتنزيل ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد
توفـري امللفات ال�صوتية والفـيديوية والو�سائط املتعددة غري القابلة للتنزيل املتمثل
بت�سجيالت �صوتية وفـيديو وت�سجيالت متعددة الو�سائط ،خدمات الرتفـيه وحتديدا
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت على اخلط مبا�شرة اإلإنرتنت للملفات ال�صوتية والفـيديو وامللفات
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متعددة الو�سائط ،خدمات البحث احلا�سوبي على اإلإنرتنت وخدمة الطلب املت�ضمنة
ملفات �صوتية وفـيديو وامللفات متعددة الو�سائط واألأعمال ال�سمعب�صرية على هيئة
حمتوى ترفـيهي رقمي غري قابل للتنزيل� ،إن�شاء وتطوير مفاهيم الربامج الرتفـيهية
والتعليمية ،خدمات الرتفـيه والتعليم وبالتحديد حتميل وتنزيل والتقاط ون�شر وعر�ض
وحترير ونقل تدفق الت�سجيالت ونقل املحتوى وعر�ض ومعاينة العر�ض امل�سبق و�إظهار
وو�ضع العالمات والتدوين وامل�شاركة والتالعب ب وتوزيع ون�شر ون�سخ �أو غريها لتوفـري
الو�سائط اإلإلكرتونية وحمتوى الو�سائط املتعددة والفـيديو واألأفالم والر�سومات وال�صور
الفوتغرافـية والر�سائل وال�صور واألألعاب واملحتوى الناجت عن طريق امل�ستخدم واملحتوى
ال�صوتي واملعلومات عرب اإلإنرتنت �أو غريها من �أجهزة احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت،
توفـري قاعدة بيانات للرتفـيه على اإلإنرتنت قابلة للبحث ت�ضم مو�سيقى و�أفالم وعرو�ض
تليفزيونية وعرو�ض الو�سائط املتعددة اونالين على اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل فـي
جمال الرتفـيه وامللفات ال�صوتية التي ت�ضم مو�سيقى وكتب كوميدية ومن�شورات ترفـيهية،
توفـري بوابة مل�شاركة الفـيديوللرتفـيه وألأغرا�ض تعليمية وخدمات الرتفـيه التي ت�ضم
و�سائل اإلإعالم اإلإلكرتونية واملحتويات متعددة الو�سائط والفـيديوهات واألأفالم وال�صور
والن�صو�ص وال�صور الفوتوغرافـية واملحتويات التي مت �إنتاجها بوا�سطة امل�ستخدم
واملحتويات ال�سمعية واملعلومات املرتبطة بها عرب احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم فـيديو حتت الطلب فـي جمال األأفالم واألأفالم ال�سينمائية غري
القابلة للتنزيل ،توفـري موقع �إلكرتوين يت�ضمن فـيديو حتت الطلب فـي جمال األأفالم
وعرو�ض التليفزيون ومقدمات األأفالم حول موا�ضيع متنوعة ،توفـري �أخبار األأحداث
اجلارية واملعلومات فـي جمال الرتفـيه املتعلقة بامل�سابقات والفـيديو وال�صوت والعرو�ض
النرثية واملن�شورات كلها فـي جمال الرتفـيه ،توفـري املراجعات اونالين على اإلإنرتنت
لربامج التليفزيون واألأفالم ،توفـري مقاطع فـيديو عرب اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل،
توفـري معلومات عن الرتفـيه واألأفالم والربامج التلفزيونية عرب ال�شبكات االجتماعية،
توفـري برامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل وغريها من األأعمال ال�سمعب�صرية عرب خدمة
الفـيديو عند الطلب ،الرتفـيه التلفزيوين ،الرتفـيه التليفزيوين وبالتحديد برامج
التليفزيون امل�ستمرة املت�ضمنة ثقافة فن البوب وعرو�ض التليفزيون واألأفالم وق�ص�ص
امل�شاهري حول جمموعة من املوا�ضيع ،خدمات ت�سجيل ال�صوت والفـيديو ،خدمات ن�شر
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ال�صوت والفـيديو الرقمي والو�سائط املتعددة الرقمية ،برامج �صوتية ومو�سيقى م�سجلة
م�سبقا وغري قابلة للتنزيل عرب اإلإنرتنت تعر�ض ق�ص�صا خيالية وغري خيالية حول
جمموعة متنوعة من املو�ضوعات ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد العرو�ض املو�سيقية احلية
املرئية وامل�سموعة واملتنوعة واألأخبار والدراما وعرو�ض الكوميديا ،التقييمات واملراجعات
ملحتوى برامج الرتفـيه ،معلومات ترفـيهية ،توفـري األأخبار واملعلومات والتعليقات على
اإلإنرتنت فـي جمال الرتفـيه ،اجلرائد على اإلإنرتنت وبالتحديد املدونات املت�ضمنة
معلومات عن الرتفـيه ،تنظيم امل�سابقات ،خدمات عرو�ض ال�سحب على اجلوائز ،ا�ست�ضافة
خدمات عرو�ض ال�سحب واملناف�سات على اإلإنرتنت لآلآخرين ،ن�شر الكتب واملجالت
والدوريات واألأعمال األأدبية واألأعمال املرئية واألأعمال ال�سمعية واألأعمال ال�سمعب�صرية،
خدمات �إنتاج املو�سيقى ،خدمات ن�شر املو�سيقى ،اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد �سمات
املو�سيقيني والفنانني والفرق املو�سيقية عرب مقاطع فـيديو غري قابلة للتنزيل ،توفـري
مورد تفاعلي غري قابل للتنزيل للبحث عن املحتوى ال�سمعب�صري واختياره و�إدارته وعر�ضه
فـي طبيعة ت�سجيالت ال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة ،توفـري الن�شرات اإلإخبارية
عرب اإلإنرتنت فـي جمال التلفزيون واألأفالم ومقاطع الفـيديو عرب الربيد اإلإلكرتوين،
خدمات الرتجمة والرتجمة ال�شفهية الفورية ،توفـري املن�شورات اإلإلكرتونية عرب اإلإنرتنت
غري القابلة للتنزيل ،ن�شر الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية ،كتابة الن�صو�ص بخالف
ن�صو�ص الدعاية ،ت�أجري معدات ال�صوت ،عرو�ض �سينمائية ،تنظيم و�إقامة احلفالت
املو�سيقية ،الت�سلية واملالهي ،ت�أجري معدات األألعاب تنظيم وت�سيري األألعاب ،توفـري خدمات
الكاريوكي ،ت�أجري �أجهزة عر�ض األأفالم وملحقاتها ،ا�ستديوهات األأفالم ،خدمات الت�أليف
املو�سيقي ،تنظيم العرو�ض� ،إنتاج برامج اإلإذاعة� ،إنتاج املدونات ال�صوتية� ،إنتاج املدونات
الفـيديوية ،توفـري الرتفـيه عرب املدونات ال�صوتية والربامج اإلإذاعية ،توفـري الرتفـيه عرب
موقع �إلكرتوين ،توفـري الرتفـيه عرب تطبيق قابل للتنزيل ،ت�أجري الت�سجيالت ال�صوتية
واملرئية والو�سائط املتعددة ،الرتجمة ،اإلإنتاج امل�سرحي ،تنظيم امل�سابقات ،تنظيم املعار�ض
لألأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ،خدمات ا�ستوديو الت�سجيل ،حترير الفـيديو ،الت�صوير
ب�أ�شرطة الفـيديو ،معلومات عن التعليم ،التدري�س واخلدمات الدرا�سية واخلدمات
التعليمية ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد �إنتاج وتوزيع برامج التليفزيون وغريها من
األأعمال ال�سمعب�صرية املت�ضمنة التعليقات والق�ص�ص واألأخبار واللقاءات والعرو�ض
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التليفزيونية واألأفالم واملو�سيقى وثقافة فن البوب ،اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد
العرو�ض املرئية وامل�سموعة واملو�سيقية واملتنوعة واألأخبار والدرامية والكوميدية املقدمة
مبا�شرة� ،إنتاج األأفالم بخالف األأفالم الدعائية� ،إنتاج الربامج اإلإذاعية والتلفزيونية،
�إنتاج وت�أجري الت�سجيالت ال�سمعية والب�صرية وحتديدا ال�صور املتحركة والربامج
التلفزيونية ومقاطع الفـيديو ومقاطع الفـيديو املو�سيقية واملو�سيقى فـي جماالت
األأخبار والرتفـيه والريا�ضة والكوميديا والدراما واملو�سيقى ومقاطع الفـيديو املو�سيقية،
توفـري من�شورات �إلكرتونية على اإلإنرتنت غري قابلة للتنزيل بالتحديد الكتب واملجالت
واجلرائد والدوريات والن�شرات اإلإخبارية وال�صحف وكتيبات تو�ضيح كيفـية اال�ستعمال
(�أدلة) وت�سجيالت الفـيديو حول موا�ضيع متعددة وبالتحديد امل�سرح واألأفالم وعرو�ض
التليفزيون والريا�ضة والتعليمات الريا�ضية واألأن�شطة الرتفـيهية والت�سلية والبطوالت
والفن والرق�ص والعرو�ض املو�سيقية ومعار�ض الفن ومعار�ض العلوم ومعار�ض الرتفـيه
والنوادي الريا�ضية ونوادي الهوايات والنوادي االجتماعية والراديو والكوميديا وامل�سابقات
واألألعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف واملنتزهات واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت والن�شر
والر�سوم املتحركة واألأحداث احلالية وعرو�ض األأزياء والتاريخ واللغات والفنون احلرة
والريا�ضيات واألأعمال والعلوم والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والريا�ضات والفن وعلم
النف�س والفل�سفة� ،إنتاج الربامج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رق ـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ــة - 97359721 :تاريـ ـ ـ ــخ األأولويـ ـ ـ ـ ــة-2022/٤/12 :
بلد األأولوية)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156270 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج �ألعاب احلا�سوب القابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب احلا�سوب اإلإلكرتونية القابلة
للتنزيل ،برامج �ألعاب الواقع االفرتا�ضي القابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب الفـيديو متعددة
الالعبني القابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب الفـيديو التعاونية "للالعبني املتعددين كفريق
واحد" القابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب فـيديو ا�سرتاتيجية فـي الوقت احلقيقي (�أر تي �إ�س)
القابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب الفـيديو التفاعلية القابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا � 2019ساميت ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 15851 :داال�س ب ــاركواي� ،سويـ ــت � ،600آدي�س ــون ،تك�ســا�س ،75001
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم األأولوي ـ ــة - 97263868 :تاري ـ ـ ــخ األأولويـ ـ ـ ـ ــة- 2022/٢/11 :
بلد األأولوية)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156272 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم م�سابقات األألعاب اإلإلكرتونية� ،إنتاج برامج �ألعاب الفـيديو واحلا�سوب ،توفـري
�ألعاب احلا�سوب على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري
�ألعاب احلا�سوب على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد توفـري
األألعاب اإلإلكرتونية على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لألألعاب التفاعلية غري القابلة للتنزيل ،خدمات الرتفـيه وبالتحديد
توفـري �ألعاب الفـيديو التعاونية "للالعبني املتعددين كفريق واحد" على اخلط مبا�شرة
(اإلإنرتنت) ،ن�شر الو�سائط املتعددة للربامج وحتديدا برامج �ألعاب احلا�سوب.
-138-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا � 2019ساميت ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 15851 :داال�س باركــواي� ،سوي ــت � ،600آدي�س ــون ،تك�س ــا�س ،75001
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم األأولوي ـ ــة - 97263868 :تاري ـ ـ ــخ األأولويـ ـ ـ ـ ــة- 2022/٢/11 :
بلد األأولوية)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156274 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري برامج األألعاب غري القابلة للتنزيل على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) ،خدمات
تطوير �ألعاب الفـيديو ،ت�صميم وتطوير برامج �ألعاب احلا�سوب ،توفـري برامج األألعاب
غري القابلة للتنزيل على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) للعب األألعاب التعاونية "للالعبني
املتعددين كفريق واحد" ،توفـري األألعاب التفاعلية غري القابلة للتنزيل على اخلط مبا�شرة
(اإلإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا � 2019ساميت ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 15851 :داال�س بـ ــاركواي� ،سويـ ــت � ،600آدي�س ــون ،تك�س ــا�س ،75001
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم األأولوي ـ ــة - 97263868 :تاري ـ ـ ــخ األأولويـ ـ ـ ـ ــة- 2022/٢/11 :
بلد األأولوية)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156277 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة (اإلإنرتنت) فـي جمال الرتفـيه ،خدمات
التوا�صل االجتماعي املقدمة عرب �شبكة اإلإنرتنت �أو غريها من �شبكات احلا�سوب �أو �شبكات
االت�صاالت ،توفـري موقع �إلكرتوين للتوا�صل االجتماعي ألأغرا�ض الرتفـيه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا � 2019ساميت ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 15851 :داال�س ب ــاركواي� ،سويـ ــت � ،600آدي�س ــون ،تك�س ــا�س ،75001
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم األأولوي ـ ــة - 97263868 :تاري ـ ـ ــخ األأولويـ ـ ـ ـ ــة- 2022/٢/11 :
بلد األأولوية)US :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156283 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت ،االت�صاالت اإلإلكرتونية وبالتحديد نقل املعلومات عرب �شبكات االت�صاالت
اإلإلكرتونية ،نقل اإلإلكرتوين للمعلومات وال�صوت والفـيديو وملفات ال�صوت وال�صورة،
خدمات االت�صاالت الال�سلكية عري�ضة النطاق ،خدمات البث ،خدمات ات�صاالت الفـيديو
وبالتحديد البث والتدفق و�إر�سال الفـيديو وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والو�سائط املتعددة
عرب اإلإنرتنت �أو �شبكة ات�صاالت �أخرى ،تدفق البيانات ،خدمات الن�صح وامل�شورة املتعلقة
بخدمات االت�صاالت ،اخلدمات احلا�سوبية وبالتحديد توفـري الولوج لعدة م�ستخدمني
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�إىل ال�شبكات احلا�سوبية من �أجل النقل اإلإلكرتوين ملختلف البيانات واالت�صاالت والوثائق
واملعلومات ال�شخ�صية واملهنية ،توفـري الولوج لقاعدة بيانات احلا�سوب التفاعلية املت�ضمنة
حتديث تلقائي دفاتر العناوين واملخطط ال�شخ�صي والتذكري بالتاريخ وخمطط ال�سفر
وروابط اخلريجني واملجموعات املهنية عرب �شبكة حا�سوب عاملية ،توفـري موقع �إلكرتوين
مينح م�ستخدمي احلا�سوب القدرة على اإلإر�سال والتخزين امل�ؤقت واال�ستالم والتنزيل
والتدفق والبث والعر�ض والتن�سيق ونقل وم�شاركة املحتوى واألأعمال املرئية وامل�صنفات
ال�صوتية واألأعمال ال�سمعب�صرية واألأعمال األأدبية وال�صور والفـيديو والبيانات وامللفات
وامل�ستندات وال�صور واألأعمال اإلإلكرتونية األأخرى ،توفـري رابط على اخلط مبا�شرة
لألأحداث اجلارية واملواد املرجعية املتعلقة باألأفالم وال�صور املتحركة واألأفالم الوثائقية
واألأفالم والربامج التلفزيونية والر�سومات والر�سوم املتحركة وعرو�ض الو�سائط املتعددة
ومقاطع الفـيديو و�أقرا�ص الفـيديو الرقمية وغريها من األأعمال ال�سمعب�صرية ،نقل
ال�صوت (البث ال�صوتي)� ،إر�سال الفـيديو حتت الطلب ،خدمات اإلإر�سال التلفزيوين عرب
بروتوكول اإلإنرتنت (�آي بيه تي فـي) ،البث اإلإلكرتوين للملفات ال�صوتية واملرئية املتدفقة
والقابلة للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�شبكات االت�صاالت األأخرى ،اإلإر�سال واال�ستقبال
اإلإلكرتوين وتدفق حمتويات الو�سائط الرقمية لآلآخرين عرب �شبكات حا�سوب عاملية
وحملية ،خدمات االت�صاالت وبالتحديد البث والتدفق اإلإلكرتوين للملفات ال�صوتية
واملرئية والبيانات وال�صور واألأفالم وبرامج التلفزيون والربامج ال�سمعية وال�سمعب�صرية
وغريها من معلومات الو�سائط الرقمية وحمتوياتها من خالل �شبكات االت�صاالت عن
بعد و�شبكات االت�صاالت الال�سلكية و�شبكة اإلإنرتنت ،تدفق املواد ال�سمعية وال�سمعب�صرية
والفـيديوعلى �شبكة اإلإنرتنت و�شبكات االت�صاالت و�شبكات االت�صاالت عن بعد الال�سلكية،
تدفق البيانات ،تدفق املو�سيقى واألأفالم وعرو�ض التلفزيون واألألعاب على �شبكة
اإلإنرتنت ،خدمات البث ال�صوتي وبث الفـيديو ،تدفق األأفالم ال�سينماتوغرافـية والربامج
ال�سمعب�صرية ،خدمات بث امللفات ال�سمعية والفـيديوعلى �شبكة اإلإنرتنت قائمة على خدمات
اال�شرتاك ،خدمات البث وتوفـري و�صول خدمات االت�صاالت عن بعد على األأفالم وبرامج
التلفزيون والربامج ال�سمعية وال�سمعب�صرية وغريها من معلومات الو�سائط الرقمية
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وحمتوياتها من خالل خدمات الفـيديو حتت الطلب ،خدمات البث عرب �شبكة اإلإنرتنت،
خدمات البث اإلإذاعي عرب �شبكة اإلإنرتنت ،خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد نقل
البث ال�شبكي� ،إر�سال امللفات الرقمية ،بث املحتويات الرقمية عرب �شبكات احلا�سوب و�شبكة
اإلإنرتنت وخط امل�شرتك الرقمي (دي ا�س ال) وال�شبكات الكبلية والتنزيل الرقمي والتدفق
الرقمي ونظام الفـيديو حتت الطلب ونظام الفـيديو املتاح ح�سب الطلب (�إن فـي اودي)
والتلفزيون وقنوات التلفزيون املفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع مقابل امل�شاهدة
والقمر ال�صناعي والكابل والهاتف والهاتف النقال ،البث اإلإلكرتوين مللفات ال�صور
الرقمية بني م�ستخدمي اإلإنرتنت ،توفـري الولوج للدالئل على اإلإنرتنت وقواعد البيانات
واملواقع اإلإلكرتونية واملدونات واملو�سيقى وبرامج الفـيديو واملواد املرجعية ،بث األأخبار،
ت�سليم الر�سائل عن طريق البث اإلإلكرتوين ،البث اإلإلكرتوين للر�سائل والربيد ،خدمات
البث ال�صوتي ،توفـري غرف الدرد�شة اونالين على اإلإنرتنت للتوا�صل االجتماعي ،توفـري
منتدى عرب اإلإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر ونقل ال�صور والفـيديو
والبيانات وال�صور وال�صوت ،خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد توفـري لوحات
الن�شرات اإلإلكرتونية اونالين على اإلإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب
فـيما يتعلق بالرتفـيه ،توفـري خدمات االت�صال عن بعد لنقل ال�صور واألأعمال ال�صوتية
واملرئية وال�سمعب�صرية والو�سائط املتعددة بني الهواتف املحمولة والهواتف الذكية
واألأجهزة اإلإلكرتونية املحمولة واألأجهزة الرقمية املحمولة واألأجهزة اللوحية و�أجهزة
احلا�سوب ،بث �أدلة التلفزيون واألأفالم ،االت�صاالت بني احلوا�سيب ،توفـري حق الو�صول
�إىل املواد املتعددة الو�سائط على اإلإنرتنت ،توفـري خدمات تغطية االت�صاالت عن بعد
لقواعد بيانات احلا�سوب ،بث البيانات من خالل األأجهزة ال�سمعب�صرية حمكومة ب�أجهزة
معاجلة البيانات واحلوا�سيب ،خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،ت�أجري وقت
الو�صول �إىل �شبكات احلا�سوب العاملية ،بث بطاقات املعايدة على خط املبا�شرة (اإلإنرتنت)،
ت�أجري �أجهزة �إر�سال الر�سائل ،ت�أجري املودمات ،ت�أجري معدات االت�صاالت عن بعد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقـ ـ ـ ــم األأولويـ ـ ــة - 97359776 :تاريـ ـ ــخ األأولوي ـ ـ ـ ـ ــة- 2022/٤/12 :
بلد األأولوية)US :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156289 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات و�ضع الطالءات الواقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاليبورتون �إنريجي �سريفـي�سز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 3000 :نورث �سام هيو�سنت بارك واي �إي�ست ،هيو�سنت ،تك�سا�س ,77032
الواليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156292 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقييم ال�سيارات ،توفـري خدمات ال�صرف النقدي وبالتحديد مبادلة مركبات الغري نقدا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوبارت ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 14185 :داال�س باركواي ،جناح  ،300داال�س ،تك�سا�س ،75254 ،الواليات
املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156295 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحمر �شفاه ،م�سكرة� ،أ�سا�سات للمكياج (م�ستح�ضرات جتميل) ،منظف للج�سم ،كرمي واق
لل�شم�س ،لو�شن للب�شرة ،قلم حتديد للعيون ،ظل للعيون ،كرمي للعيون ،كرمي منظف
ألأغرا�ض جتميلية ،بودرة وجه جتميلية ،رغوات تنظيف للب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميلية،
م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جرينكو�س كو� ،إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،30-64 :هاغون�ساندان -1رو ،يانغكون-يوب ،جيمبو�-سي ،جيونغي-
دو ،جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156296 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة األأعمال (اإلإعالن� ،إدارة األأعمال� ،ضبط األأعمال� ،أعمال املكاتب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االمتيازات اخلليجية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،31359 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156298 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والت�سويق والرتويج ،خدمات العالقات العامة ،وكالة العالقات العامة،
خدمات �إدارة ال�سمعة� ،إعالن وتخطيط و�إنتاج الدعاية واإلإعالنات التجارية ،الت�سويق
التفاعلي وغري التفاعلي ،الت�سويق االفرتا�ضي ،خدمات وحمالت الرتويج واإلإعالن،
�إن�شاء حمالت �إعالنية� ،إن�شاء اإلإعالنات ،الرعاية التجارية ،خدمات حتليل اجتاه األأعمال،
خدمات االت�صاالت ألأغرا�ض العالقات العامة ،خدمات وكاالت الدعاية واإلإعالن ،اإلإعالن
عرب اإلإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر ،ت�أجري وقت اإلإعالن على �أي و�سيلة ات�صال ،ن�شر
ن�صو�ص �إعالنية ،ن�شر املواد اإلإعالنية ومواد الت�سويق والت�أييد والرتويج والعالقات
العامة والدعاية ،م�شورة االت�صاالت (الدعاية) ،تخطيط وتنظيم و�إدارة �أحداث الت�سويق
واإلإعالن والرتويج ،الت�سويق التجريبي ،حتليل الت�سويق فـي طبيعة خدمات قيا�س
وحت�سني �إ�سناد الو�سائط الرقمية ،خدمات �شراء وتخطيط و�سائل اإلإعالم ،خدمات
ت�سويق األأحداث ،خدمات �إن�شاء هوية ال�شركة والعالمة التجارية ،خدمات ت�صميم
الت�سويق اإلإبداعي ،خدمات �إن�شاء العالمات التجارية ،خدمات ا�ست�شارية للعالمات
التجارية ،خدمات الدعاية ،خدمات االمتياز ،خدمات ت�سويق األأحداث ،خدمات تطوير
و�إن�شاء ا�سم العالمة التجارية واألأ�سماء التجارية والعالمات التجارية ،خدمات األأعمال
املتعلقة بتوفـري الرعاية ،التمثيل التجاري للريا�ضيني والفنانني وامل�شاهري� ،أبحاث ال�سوق
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وحتليل ال�سوق� ،أبحاث امل�ستهلك ،البحوث واال�ست�شارات اإلإعالمية ،ا�ستطالعات الر�أي
العام ،خدمات م�سح األأعمال والعالمة التجارية واإلإح�صاءات والتحليل و�إعداد التقارير،
تدقيق العالمة التجارية لل�شركات ،امل�شورة ب�ش�أن ات�صاالت ال�شركات ،التخطيط وامل�شورة
فـيما يتعلق با�سرتاتيجيات ت�سويق العالمة التجارية ،هوية العالمة التجارية� ،أي �صياغة
وتطوير ا�سم العالمة التجارية واملظهر املرئي واملفهوم والقيم� ،إنتاج ،واإلإنتاج الالحق،
وحترير ،ون�شر ،وتوزيع ،وت�أجري وتخطيط األأعمال ال�صوتية واملرئية وال�سينمائية
ألأغرا�ض الدعاية ،اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بتح�سني حركة الولوج �إىل مواقع الويب،
ا�ست�شارات ا�سرتاتيجية األأعمال عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إدارة �أعمال جمتمعات
و�سائل التوا�صل االجتماعي ،الرتويج للم�سابقات واألأحداث الريا�ضية ،الرتويج لل�سلع
واخلدمات من خالل رعاية األأحداث الريا�ضية ،تخطيط و�سائل اإلإعالم و�شراء و�سائل
اإلإعالم ،خدمات األأعمال املتعلقة بتوفـري الرعاية ،خدمات �إدارة األأعمال وتنظيمها
وتقدمي اال�ست�شارات لها ،خدمات دعم األأعمال� ،أي ا�ست�شارات األأعمال ألأ�صحاب األأعمال
احلرة وال�شركات النا�شئة وال�شركات القائمة واملنظمات غري الربحية ،األأحداث التي تعزز
م�شاريع اال�ستدامة ،تنظيم وتنفـيذ املزادات اخلريية ألأغرا�ض جمع التربعات اخلريية،
خدمات التعريف باألأعمال� ،إدارة �أعمال خدمات �ضيافة األأحداث ،ت�سويق املنتجات ،تنظيم
و�إقامة املعار�ض والعرو�ض التجارية ،خدمات املعلومات والبحوث والتقييم واال�ست�شارات
املتعلقة ب�أي مما �سبق ذكره.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا رومانز لندن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 10 :ريدت�شري�ش �سرتيت ،لندن ،ئي  7 2دي دي ،اململكة املتحدة,
بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
حـــــــق األأولويـــــــــة( :رقم األأولوية - UK00003777714 :تاريــخ األأولويـة- 2022/٤/12 :
بلد األأولوية)GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156422 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
موا�سري وتركيبات وجلبات ولفافات وو�صالت �أنبوبية تائية وو�صالت مف�صلية و�صمامات
للتمديدات ال�صحية لرتكيبات �إمدادات املياه وتوزيعها وملن�ش�آت التدفئة و�أجزائها األأخرى،
متديدات و�أدوات �صحية وتركيبات و�أدوات �إمدادات املياه وتوزيعها ،من�ش�آت و�أجهزة التدفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويفـني بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شيبول بوليفارد  1118 ،425بي كيه �شيبول ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156427 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد بناء غري معدنية ،مواد بناء بال�ستيكية ،موا�سري و�أنابيب وقنوات �صلبة غري معدنية،
�أجزاء وتركيبات للموا�سري واألأنابيب والقنوات ال�صلبة غري املعدنية ،موا�سري و�أنابيب
وقنوات بال�ستيكية للبناء ،موا�سري و�أنابيب وقنوات �ضغط غري معدنية ،موا�سري و�أنابيب
وقنوات فرعية غري معدنية� ،صمامات مياه غري معدنية ،موا�سري م�صنوعة من طني
للبناء� ،أجزاء وتركيبات جلميع الب�ضائع املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويفـني بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شيبول بوليفارد  1118 ،425بي كيه �شيبول ،هولندا
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
ا�ســـــــــــم الوكيـــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112:روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156477 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون� ،صابون حالقة ،طالء ال�شفاه� ،أعواد قطن ألأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية،
كرميات تبيي�ض الب�شرة ،خ�شب معطر ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات
لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،م�ستح�ضرات �صقل،
�أطقم جتميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،ماء اخلزامى،
ماء معطر ،مزيالت �شعر� ،شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،مكياج،
عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور ،زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،زيوت للعطور والروائح،
زيت الورد ،زيوت ألأغرا�ض الزينة ،غ�سوالت لو�شن ,ألأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات
جتميل احلواجب ،م�سك ل�صناعة العطور� ،شامبو ،عطور� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات
العناية باألأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،رذاذ �سرباي لل�شعر ،م�سكرة،
�أعواد البخور ،ملمعات �شفاه ،حناء �صبيغ جتميلي ،علب �أحمر ال�شفاه ،ملمع �أظافر ،رمو�ش
م�ستعارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سا�س التميز للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156577 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جمال املوالح
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158186 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفالك جعالن للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ,والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/9/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159046 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آدم الرا�سبي للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/10/27 :

-149-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135732 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمد الها�شمي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/2 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147948 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة لألأقم�شة ,من�سوجات قطنية� ,أغطية لألأ�سرة� ,أغطية للفر�ش� ,أقم�شة
ألأغطية الفرا�ش بيا�ضات� ,أغطية من الورق لألأ�سرة ,بطانيات لل�سفر �أغطية مرتاكبة,
�أن�سجـة للمالبــ�س الن�سائيــة الداخليــة ,بطانــات �أن�سجة ,مالءات �أن�سجة ,ب�سط ,بيا�ضات
�أغطية ,لألأ�سرة� ,أقم�شة ألأغطية الفرا�ش� ,أكيا�س للمخدات� ,أقم�شة حرير ا�صطناعي,
حرير قما�ش� ,أقم�شة حمبوكة� ,ستائر �شبكية ,مفار�ش من الن�سيج ,بطانات �أكيا�س للنوم,
مناديل إلإزالة م�ستح�ضرات التجميل قما�ش� ,أغطية للمخدات ,بطانيات لألأ�سرة� ,أغطية
للو�سائد� ,ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك حلمام الد�ش� ,أكيا�س نوم للر�ضع ,مهود للر�ضع
قابل للحمل� ,أكيا�س نوم للتخييم� ,أغطية للفر�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزين اجلديد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149383 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع جميع �أنواع املواد الغذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفرقان لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم155962 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز طب �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جممع الزاهر الطبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/6/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم156958 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه �شرب م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صافـي للحلول الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم157771 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سائم القويعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/18 :

-152-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158112 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوية لألأغرا�ض الب�شرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة لهجة لل�صناعات الدوائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158114 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ,جالبيات مالب�س ,عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأحالم املميزة لألأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158115 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العبايات وال�شيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أزهار الولوة املحمدية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158120 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قنوان دانية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

-154-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158141 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ,كركم ,دقيق للطعام ,دقيق البقول ,دقيق اخلردل ,دقيق ال�شعري ,دقيق �صويا ,طحني
قمح ,ن�شا للطعام ,خمائر للعجني� ,سكر ,برغل للطعام الب�شري ,خل ,كت�شاب �صل�صة,
م�شروبــات قهــوة باحلليــب ,مــواد تخمــري ,معكرون معجنات ,معكرونة ,نودلز معكرونة
رقيقة ,فطائر� ,شعري مطحون� ,سندوي�شات ,معجنات ,ب�سكويت بالزبدة ,بيتزا ,فلفل ,دقيق
بطاطا ,فطائر حلم ,معجنات مقطعة ,باجلنب ال�سندوي�شات ,فطائر �أ�سا�سها دقيق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احلياة للم�شاريع الكربى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158142 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات حدائق املالهي ,خدمات الت�سلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأف�ضل للحلول العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158162 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شواطي العفـية احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158168 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مقهى املدرج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158438 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخل�ضراوات املح�ضرة (البيع بالتجزئة للفواكه واخل�ضراوات والبيع باجلملة للمواد الغذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأعمال املثالية للخدمات واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158440 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب األأ�سنان (خمترب �أ�سنان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيطار لل�صناعة والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158441 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه� ,أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات ,مياه �شرب م�شروبات� ,شربات م�شروبات ,ع�صري
بندورة م�شروب ,مياه غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املجيدين الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158442 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قم�صان ,قم�صان ق�صرية  -األأكمام ,مالب�س ,قم�صان م�سرولة مالب�س� ,أثواب من ال�صوف
مالب�س ,عباءات ن�سائية ,ف�ساتني� ,أثواب ف�ضفا�ضة� ,أثواب �سباحة ,قم�صان داخلية مالب�س
داخلية ,مالب�س تقليدية ,فرعات األأحذية� ,أحذية خ�شبية� ,أحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أحمد العجيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :
-158-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158444 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعــام ب�شــكل �أ�سا�ســي واملقاهــي التــي تقــدم
امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رونق ال�شرق األأو�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158446 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مرتجم اللغة ,الرتجمة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دروب ال�سماح لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158447 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل لبيع اللحوم واألأ�سماك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل �شجرة املتك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158448 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل �شجرة املتك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158449 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبا�س مالك للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158450 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفراح اجلوري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158451 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل �إطارات وتنجيد املقاعد وتركيب زينة واك�س�سوارات املركبات وتلميع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فانو�س املرجان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158453 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميدان ال�شاخمات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٦ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158457 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سليم الطرود ,ت�سليم الب�ضائع ,توزيع املاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معامل الغزيل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158458 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قب�س الطريق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158460 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تدليك� ,أجهزة للتدليك االهتزازي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللقن لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158461 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ,خدمات
مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,تزيني الطعام ,تزيني
الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرباق لألأعمال العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٩ :

-164-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٦٨

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158462 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة را�شد ال�شام�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158469 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكتبة اجلامعة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158471 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يعقوب للم�شاكيك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158472 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغلف ــة خ ــردوات معدني ــة ,درابزيــن �سياج ــي معدين لل�سكك احلديدية� ,أبواب معدنية,
م�صنوعات حديدية للنوافذ ,حلقات نحا�سية ,دعائم معدنية للمباين ,م�سامري خردوات,
م�سامري ذات عراوي� ,أقفال معدنية غري كهربائية ,فوالذ غري م�شكل �أو م�شكل جزئيا,
طوق فوالذي� ,أ�سالك فوالذية� ,صواري فوالذية ,موا�سري فوالذية ,م�شابك معدنية
ل�سيور اآلآالت ,حموالت ال�سكك احلديدية� ,أ�سالك املنيوم� ,ألواح تثبيت� ,أربطة معدنية
حلزم األأمتعة ,مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة ,م�صدات معدنية لألأبواب ,معدن �أبي�ض,
�ألواح درعية معدنية ,مرابط معدنية لل�صناديق ,م�سامري ملولبة معدنية� ,ألواح حديدية,
�سبائك تنحي�س ,حواف معدنية جلبات ,حلقات معدنية للحبال ,حاويات معدنية لتخزين
األأحما�ض� ,إطارات معدنية للبناء ,بكرات درابية ,قنوات وموا�سري معدنية ملن�ش�آت التدفئة
املركزية ,كروم ,خامات كروم� ,أعمدة معدنية للبناء� ,أنابيب ماء معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عرب البحار الدولية للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158473 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وعد الغد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158476 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل اجلوي ,النقل ألأغرا�ض اإلإ�سعاف ,تنظيم رحالت بحرية ,خدمات النقل الرتياد
األأماكن ال�سياحية ,ت�أجري املركبات ,ت�أجري احلافالت ,ا�ستئجار ال�شاحنات ,النقل ,ترتيب
الرحالت ال�سياحية ,نقل ركاب (بيع التذاكر) ,قطر �أو جر ,نقل امل�سافرين ,احلجز للنقل,
احلجز لل�سفر ,ت�سليم الزهور ,ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لألأ�شخا�ص امل�سافرين
�إىل اخلارج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفن احلديث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158477 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرتبي ــة البدني ــة (�صال ــة ريا�ض ــة لكمــال األأج�ســام) ,تعليمات الريا�ضة البدنية ,خدمات
النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية وال�صحية ,خدمات تقييم اللياقة البدنية
ألأغرا�ض التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوهرة امليدان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158478 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملونات لل�شعر� ,شامبو ,كرميات تبيي�ض الب�شرة ,كرميات جتميلية ,زيوت لغايات التجميل,
زيوت ألأغرا�ض الزينة ,مناديل مبللة مب�ستح�ضرات إلإزالة مواد التجميل ,غ�سول لو�شن,
لل�شعر ,غ�سوالت لو�شن ,ألأغرا�ض التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة زهور اللواء األأخ�ضر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158485 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأكادمييات للرتبية والتعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الت�صاريح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158486 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معدات و�أجهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع م�سقط حلقول النفط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158487 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جيدة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158488 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء املعرفة للخدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158490 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور والبخور وتوابعه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة راية اخلري املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158492 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التدبري املنزيل خدمات التنظيف ,تنظيف املباين من الداخل ,تنظيف النوافذ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دلتا ال�شرق الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158493 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات الهند�سية وت�صميم املباين والديكور الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلط ال�صحيح لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158495 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة لوز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التجارة البينية للر�ؤية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158496 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات الكافتريي ــات ,خدمات املطاعم امل�ؤقت ــة �أو املتنقل ــة الكانتين ــات,
خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خمل�ص ال�شحي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158497 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�سالحة الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158542 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض عامة (بيع و�شراء الدرجات الهوائية وم�ستلزماتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طرق الدراجات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158550 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منكهات للقهوة ,ب�سكويت ,قهوة ,بن غري حمم�ص� ,شاي� ,شوكوالتة ,بوظة ,فطائر حمالة
بانكيك ,بتي فور كعك ,ثلج للمركبات املنع�شة ,م�شروبات كاكاو باحلليب ,م�شروبات قهوة
باحلليب ,م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها
الكاكاو ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة ,هالميات جلي ,فواكه حلويات� ,شاي مثلج ,كيك
مغطى بال�سكر جممد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بن ربعني للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158552 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبق العود للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158554 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقت ــة �أو
املتنقل ــة الكانت ــينات ,خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية,
خدم ــات مطاع ــم تقديـ ــم الوجبات اخلفـيفة ,تزيني الطعام ,تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة حممد بن عبداهلل بن �سامل خوار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158555 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور
وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو رميان احلديثه للمقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158556 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون حالقة للرجال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قاعدة األأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158557 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق (بيع الف�ضيات والذهب والهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربيق الذهبي لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158558 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم (حقائب ن�سائية)� ,صنادل ا�ستحمام� ,أحذية ذات �أربطة� ,أحذية خ�شبية ,كعوب
لألأحذية� ,أحذية ,مالب�س كتانية ,مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عالء يو�سف لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158559 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات ال�صحية ومتديداتها ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات الكهربائية ومتديداتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صناعة تقنية اخلليج للتغليف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158560 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات ال�صحية ومتديداتها ،البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات الكهربائية ومتديداتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صناعة تقنية اخلليج للتغليف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158680 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار املا�سة العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158684 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
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 ,حما�سبة� ,إعداد تقارير
احل�سابات ,تدقيق احل�سابات ,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 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 ,ت�أجري
امل�ساحات اإلإعالنية ,ترويج املبيعات لآلآخرين ,خدمات ال�سكرتارية� ,إعداد ال�ضرائب ,الرد
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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 االح�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 للتجارة 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
مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية� ,إدارة برامج امل�سافرين املنتظمني ,خدمات برجمة
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املواعيد وظائف مكتبية ,خدمات 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.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاد لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158688 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع مكابح املركبات  ،بيع مكائن للمركبات الربية  ،بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة ال�ساحلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158690 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عالج طبيعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نب�ض احلياة للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158691 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللتقى الالمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158695 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البوابة الرائدة لألأعمال الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158696 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (م�ؤ�س�سات ووكاالت الدعاية اإلإعالن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النظرة ال�شاملة للدعاية واإلإعالن �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158700 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عمليات احلفر العميقة آلآبار النفط �أو الغاز (مقاوالت وخدمات فـي جمال النفط).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوتاد ال�شمال للخدمات النفطية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158701 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أقالم حرب فوالذية� ,أختام عناوين ,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 ,البومات� ,صور� ,صور مطبوعة 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 ,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� ,أطال�س ,م�صنفات بحلقات للورق� ,أ�شرطة ال�صقة قرطا�سية,
قطع ورق خمرم لك�ؤو�س البرية ,تذاكر ,عينات بيولوجية ت�ستخدم فـي الفح�ص املجهري
مواد تدري�س ,قوالب طباعة ,دفاتر ر�سم ,دفاتر قرطا�سية ,بكرات للف �أ�شرطة التحبري,
ع�صابات للمع�صم حلفظ �أدوات الكتابة ,كرا�سات ,ت�صاميم للتطريز مناذج ,م�شابك ر�سم,
مواد مرطبة لوازم مكتبية ,فرا�شي للر�سامني ,يوميات م�ساعدة ,طبعات �أختام� ,أختام
توثيق ,ختامات حتبري� ,شمع ختم� ,آالت ختم للمكاتب ,دفاتر كتابة �أو ر�سم� ,صواين لفرز
وعد النقود ,مناذج ا�ست�شفاف ,ورق ف�ضي (مكتبة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :را�شد بن �سامل املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158703 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع األأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �أكرم لألأ�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158704 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم جوالت برفقة مر�شدين �سياحيني( خدمات بحرية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الواجهة البحرية للمرا�سي واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158705 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الدواجن الغري حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة زهرة اكا�سيا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158707 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأكادمييات للرتبية والتعليم ,دورات درا�سية باملرا�سلة ,خدمات الرتبية والتعليم ,معلومات
عن الرتبية والتعليم ,التدريب العملي عر�ض ,تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب� ,إر�شاد
التدريب� ,إعادة التدريب املهني ,خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للتدريب والتعليم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158713 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ,تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية و�إعالنية,
معاجلة اإلإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ,خدمات التجزئة لألأعمال الفنية
التي تقدمها املعار�ض الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سا�س م�سقط لتنظيم احلفالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158737 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية تهوية� ,أفران الهواء ال�ساخن� ,أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ,أجهزة
تربيد الهواء ,مر�شحات فالتر ,تكييف لهواء� ,أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء ,جمففات هواء
جمففات ,من�ش�آت تر�شيح الهواء ,معدات هواء �ساخن للحمام ,خزائن تربيد� ,سخانات
للحمام� ,شطافات� ,سخانات ماء� ,أفران للخبازين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل اجلمازة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم158738 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الظاهري العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156085 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ترتيب وتنظيم و�إقامة الفعاليات الريا�ضية والبطوالت وامل�سابقات� ،إنتاج الفعاليات الريا�ضية
والبطوالت وامل�سابقات للراديو واألأفالم والتلفزيون ،توفـري املعلومات الريا�ضية با�ستخدام
منتديـ ــات الدرد�شـ ــة فـي الوق ــت احلقيق ــي ولوحـ ــات �إعالن ــات الكمبيوت ــر ،توفـري ت�سهيــالت
اال�ستجمام للفعاليات الريا�ضية والبطوالت وامل�سابقات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غراند بريك�س اك�سرتمي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،214559 :رقم القطعة  ،507-357معر�ض  4ملك االحتاد العقارية،
بر دبي احلبية  ،1دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158739 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للرثيات والنجف وال�سلع امل�ستخدمة فـي اإلإ�ضاءة،
البيع باجلملة للنجف و�أ�صناف اإلإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االبداع لإلإنارة و�إدارة امل�شاريع األأوتوماتيكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158740 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لألأ�شخا�ص امل�سافرين �إىل اخلارج (�سفر و�سياحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ج�سر بوابة ال�شرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158742 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطر باديان ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،خ�شب معطر،
م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل،
بخور� ،شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطرية ،مكياج ،م�ستح�ضرات تبخري عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة مل�سات ال�شيخة الفاخرة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158743 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات
املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني
الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بن الدعن ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158747 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فكر امل�ستقبل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158749 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�صائف بنت حميد الزرعية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158750 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة م�شاريع األأعمال مل�شاريع البناء(البيع بالتجزئة ملواد البناء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبال الداخلية املتحدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158752 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
األأكادمييات للرتبية والتعليم ،خدمات الرتبية والتعليم ،التعليم فـي املدار�س الداخلية،
التعليم الديني ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأ�صالة لإلإجناز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158753 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري القوارب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الواجهة البحرية للمرا�سي واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158754 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة ال�صاالت واملرافق ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الواجهة البحرية للمرا�سي واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158755 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمــات �صــالونات التجميل ،خدمــات ت�سريح ال�شعر ،العن ــاية ب�أظافر اليدين ،خدم ــات
العناية باجلمال� ،إزالة ال�شعر بال�شمع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إميان الرواحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158756 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،منكهات للقهوة ،قهوة� ،شاي ،معكرونة ،خبز ،فطائر� ،سندوي�شات ،معجنات ،بيتزا،
فطائر حلم ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة،
معجنات مقطعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اإلإبت�سامة ال�صادقة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158757 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منطقة العجائب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158758 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عمر الهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158759 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أطواق م�ضادة للطفـيليات للحيوانات ،قطن لغايات طبية� ،ضمادات طبية� ،ضمادات �أ�سفنجية،
�أمالح لغايات طبية ،هرمونات لغايات طبية� ،صبغات لغايات طبية� ،سكر لغايات طبية،
ثاميول لغايات �صيدالنية ،عالجات للتعرق ،كافور لغايات طبية� ،سكاكر لغايات طبية،
م�ستح�ضرات طبية ألأغرا�ض التنحيف ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية� ،صابون
طبي ،م�ستح�ضرات كيماوية لعالج األأمرا�ض التي ت�ؤثر على نباتات احلبوب ،معجون
األأ�سنان الدوائي ،القنب ألأغرا�ض طبية ،مواد غذائية زاللية لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
زاللية لغايات طبية ،كحول لغايات �صيدالنية ،ن�شا للحمية �أو لغايات �صيدالنية ،خمدرات،
م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغايات طبية� ،أربطة �ضاغطة ،بل�سم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
بزموث لغايات �صيدالنية ،طني دوائي ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق� ،شراب لغايات طبية،
كب�سوالت لالدوية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية� ،ضمادات كتانية لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجنيدنى و�شركاءه لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158760 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أجهزة األأمن وال�سالمة وتوابعها والت�صدير واال�سترياد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة غيث ال�صحراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158761 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح التلفونات (تركيب و�إ�صالح األأجهزة اإلإلكرتونية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�ست�شراف امل�ستقبل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158763 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية معدنية لفتحات خطوط األأنابيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليلي للم�شاريع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158764 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ستقدام العمالة الوافدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة ال�شرق للم�شاريع الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158765 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية معدنية لفتحات خطوط األأنابيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلليلي للم�شاريع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158766 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاج املباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفلهود الراقية للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158770 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري مالب�س ال�سهرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ها�شم بن عو�ض ال�سنيدي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158775 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توابل بودرة ،قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيافـي ال�سويح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158776 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املطاعم واملقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو اليزن للخدمات ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158777 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل ،بخور ،والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة العرومي للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158778 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات,
(حمالت �شوي اللحوم) ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،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 :النجمة للتجارة واألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158779 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أن�شطة �أ�ستوديوهات والت�صوير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة املت�ألقة لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158806 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة (قهوة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة كيان اخلو�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158807 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساج التدليك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الرحمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158808 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أر�ضيات من �ألواح غري معدنية (بيع �سرياميك لألأر�ضيات واجلدران) ،بالط لألأر�ضيات،
غري معدين ،بالط للجدران ،غري معدين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة علي �سلطان الغفـيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158812 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احللويات ال�سكرية (حلويات) واملك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هيثم اليعقوبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158814 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف ال�سلع ،تغليف الب�ضائع ،خدمات تغليف الهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نربا�س اجلنوب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158816 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات احلا�سب اآلآيل وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املواهب العربية لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158817 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف ال�سلــع ،تغليف الب�ضــائع (بيع احللويــات) ،ت�سليم الزهــور (بيع الزهــور) ،خدمــات
تغليف الهدايا (تغليف احللويــات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عربة الزهور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158818 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صائر فواكه ،م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،م�شروبات غري كحولية ،م�ساحيق
للم�شروبات الفوارة ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروبات غري كحولية منكهة
بنكهة القهوة ،م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة األأفالج العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158819 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري ف�ساتني األأفراح واملنا�سبات وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحاب اخل�صيبية لألأعمال املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158820 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جممع جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأجتياز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158821 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات املطاعم ،تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة رذاذ ظفار للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158822 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة األأثاث ،تركيب معدات املطابخ ،طالء �أو �إ�صالح الالفتات �أو اإلإ�شارات ،التج�صي�ص
و�ضع طبقة اجل�ص ،خدمات النجارة ،جتديد األأثاث ،تنظيف املداخن ،خدمات الت�سقيف
و�ضع األأ�سقف ،ل�صق ورق اجلدران ،دهان األأ�سطح الداخلية واخلارجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاد لألأعمال الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158823 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العا�صمي الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158824 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الغ�سيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شروق جعالن ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158826 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�سرياميك والرخام واملواد ال�صحية بكافة �أنواعها والت�صدير واال�سترياد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فخر األأحالم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158827 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�سنان ا�صطناعية ،كا�شطات لل�سان ،مثاقب لألأ�سنان� ،أجهزة طب األأ�سنان ،دبابي�س لتثبيت
األأ�سنان اال�صطناعية� ،أطقم �أ�سنان ا�صطناعية ،مرايا ألأطباء األأ�سنان ،كرا�سي ذات ذراعني
لغايات طبية �أو طب �أ�سنان� ،أكيا�س ثلج لغايات طبية� ،إبر حقن� ،أجهزة ليزر لغايات طبية،
�أجهزة و�أدوات طبية� ،أجهزة كهربائية لطب األأ�سنان� ،أدوات تقومي األأ�سنان ،واقيات �أ�سنان
لغايات عالج األأ�سنان� ،أربطة مطاطية لتقومي األأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة ال�سالم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158828 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف ال�سلع ،تغليف الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هرما�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158838 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع ال�صفاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158839 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شرجي وكوك�ش الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158840 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املركبات (تنظيف وتلميع ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع دار ال�سالم األأعمال املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158841 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بخور ،عطور ،م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء �صياء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158843 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ل�ؤل�ؤة املوج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158844 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات
املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،تزيني
الطعام ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة فائز بن �أجهام بن علي فا�ضل للتجارة واملق�أوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158845 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احلقائب و�أحذية ومالب�س (بوتيك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزهر الكهرمان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158849 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العراب للتجارة واملق�أوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158850 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل (خدمات النقل للب�ضائع واملعدات وتقدمي خدمات النقل ب�شتى �أنواعها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة البطحري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158854 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التميز املثمر األأول للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158748 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هيثم العبديل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158445 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،توابل بودرة ،حلويات �سكرية ،قهوة ،م�ستح�ضرات احلبوب ،توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن الزمر للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158262 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب الزجاج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املخت�صون للتجارة واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 153392 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل (بيع الع�سل ومنتجاته بكافة �أنواعها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأمني للم�شاريع اجلديدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/3/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156929 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الغنتق الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 157642 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة األأعمال احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/9/13 :

-219-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 101002 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كب كيك ،ت�شيزكيك ،املعجنات ،ال�سندوي�شات ،القهوة و�أنواعها ،ع�صائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الغيثية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/2/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131092 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سعي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155100 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فـ ــوالذ غي ــر م�شك ــل �أو م�شكـ ــل جزئي ــا� ،سب ــائك ف ــوالذية ،طــوق فــوالذي� ،أ�ســالك ف ــوالذية،
ف ـ ــوالذ �صــب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155102 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد حاكة لألأ�سنــان ،اكونيتني ،مــواد ل�صق ألأطقــم األأ�سنــان ،م�ستح�ضرات تنقيــة الهــواء،
مواد غذائية زاللية لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155103 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شمع النحل ،كحول ممثيل ،كحول وقود ،وقود ممزوج مع قاعدة كحولية ،لفافات ورقية
لال�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155104 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ،حجارة تنعيم ،م�ستح�ضرات جلخ ،حجارة حالقة مطهرة
األأدوية القاب�ضة ،زيت اللوز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

-222-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155105 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لوا�صق لغايات �صناعية ،م�ستح�ضرات �إحرتاق ا�ضافات كيميائية �إىل وقود املحركات،
�أمالح حفظ بخالف امل�ستخدمة للمواد الغذائية ،موائع م�ساعدة ت�ستخدم مع مواد
ال�سنفرة ،م�سرعات فلكنة ،حماليل مانعة لتكون الرغوة فـي املراكم ،خالت ا�سيتات,
كيماويات ،خالت ا�سيتات� ,سليلوز غري معاجلة ،م�ستح�ضرات بكتريية للتخليل ،انهيدريد
اخلليك ،ا�سيتون خلون ،ا�سيتيلني ،رابع كلوريد اال�سيتيلني� ،أحما�ض ،م�ستح�ضرات
تكثيف كيميائية ،مركبات كيميائية مقاومة للحم�ض ،م�ستح�ضرات تهذيب ت�ستخدم
فـي �صناعة الفوالذ ،اكتينيوم ،ا�ضافات كيميائية �إىل طني احلفر ،ا�ضافات كيميائية �إىل
وقود املحركات ،ا�ضافات منظفة �إىل البرتول ،م�ستح�ضرات ال�صقة لل�ضمادات اجلراحية،
م�ستح�ضرات إلإزالة ع�سر املاء� ،صمغ الكثرياء لغايات �صناعية ،كربونات من�شطة ،دافعات
غازية للرذاذ ،عوامل اختزال ت�ستخدم فـي الت�صوير الفوتوغرافـي ،لوا�صق لألأعالنات،
�أغار � -أغار غذاء هالمي ال�ستنبات البكترييا ،مل�صقات للخر�سانة ،كيماويات زراعية
عدا مبيدات الفطريات واألأع�شاب ال�ضارة واحل�شائ�ش واحل�شرات والطفـيليات ،مركبات
إلإ�صالح األأنابيب الداخلية لإلإطارات ،زالل مواد �أولية حيوانية �أو نباتية ،زالل يودي،
زالل ال�شعري املنبت امللت ،ورق زاليل ،قلويات ،مواد قلوية كاوية ،فلزات الرتبة القلوية،
كحول ،كحول �أثيلي ،الدهايدات ،طحالب بحرية �أ�سمدة ،مواد كيميائية حلفظ املواد
الغذائية ،م�ستح�ضرات كيميائية لت�سهيل �سباكة املعادن ،الومينا� ،شب األأملنيوم ،هيدرات
ماءات ,األأملنيوم� ،سيليكات األأمنيوم ،كلوريد األأملنيوم ،يوديد األأملنيوم� ،شبة ،م�ستح�ضرات
لتكييف الرتبة ،امري�شيوم ،ن�شا لغايات �صناعية ،كيماويات مميعة للن�شا عوامل إلإزالة
الغراء ،ملح الن�شادر ،حم�ض الكلوردريك� ،أمالح ن�شادرية� ،أمونيا ،الدهايد األأمونيوم� ،شب
األأمونيا ،خالت ا�سيتات ,االميل ،كحول االميل� ،أمونيا المائية ،المائيات انهيدريدات،
فحم حيواين ،زالل حيواين مادة �أولية ،حم�ض االنرتانيليك ،مواد مانعة للخبط فـي
حمركات اإلإحرتاق الداخلي ،مقاوم للتجمد ،مانعات تكون الق�شور ،انتيمون� ،أك�سيد
االنتيمون ،كربيتيد االنتيمون ،م�ستح�ضرات لتهيئة وجتهيز املن�سوجات� ،صمغ عربي
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لغايات �صناعية ،م�ستح�ضرات غروية لربط ال�شجر ،ح�شوات لهياكل العربات ،حماليل ملح
الف�ضة للطالء بلف�ضة ،ارغن ،زرنيخات الر�صا�ص ،زرنيخ ،حم�ض الزرنيخ ،ا�ستاتني ،وقود
للمفاعالت النووية ،م�ستح�ضرات كيميائية إلإزالة الكربون املرت�سب فـي املحركات ،ورق
تلقائي التلون للت�صوير الفوتوغرافـي ،كيماويات لتن�صيع الن�سيج ،نيرتوجني� ،أول �أك�سيد
النرتيك� ،أ�سمدة نيرتوجينية ،حم�ض النرتيك ،مبيدات بكترييا للتخمر م�ستح�ضرات
كيميايئية ت�ستخدم فـي �صنع النبيذ ،مغاط�س تثبيت للت�صوير الفوتوغرافـي ،مغاط�س
غلفنة ،مغاط�س تلوين للت�صوير الفوتوغرافـي ،رماد ال�صودا ،باريوم� ،أك�سيد الباريوم،
وريق الباريتا ،مركبات الباريوم ،مواد مانعة لن�سل اجلوارب ،قواعد م�ستح�ضرات كيميائية،
م�ستح�ضرات كيميائية ل�صناعة املينا  ،عدا األأ�صباغ ،بوك�سيت ،بنتونيت ،حم�ض البنزويك
�أحما�ض �أ�سا�سها البنزين ،م�شتقات البنزين ،حم�ض البنزويك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155106 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد تثبيت األألوان ،ورني�ش ،ملونات للم�شروبات ،دهانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أ�سياد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/5/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156900 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بركات الريان للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159423 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توزيع الكهرباء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكهرباء القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159424 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توليد الكهرباء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكهرباء القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159427 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توزيع املاء ،األأمداد باملاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكهرباء القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/11/8 :

-226-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159428 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإمداد باملاء ،توزيع املاء ،توزيع الكهرباء ،التخزين ،النقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكهرباء القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 159429 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اإلإمداد باملاء ،توزيع املاء ،توزيع الكهرباء ،النقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الكهرباء القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156080 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الفواكه واخل�ضراوات املعاجلة (املعلبة واملعب�أة فـي قوارير وجرار واملجففة) الفواكه املجمدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دول ا�سيا هولدجنز بي تي ئي-ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :والي�ش �سرتيت  ،32-1 3 #غوكو تاور � ،78881سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي وم�شاركوه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156151 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
األأجهزة واألأدوات العلمية واملالحية ،وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائــي ،واألأجه ــزة واألأدوات الب�صرية و�أدوات ال ــوزن والقي ــا�س واإلإ�ش ــارة واملراقبـ ــة
(اإلإ�شراف) واإلإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم
�أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور،
حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص مدجمة فـيديوية
رقمية وغريها من و�سائط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9292:دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156150 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية واإلإعالن� ،إدارة األأعمال ،توجيه األأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,9292:دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156148 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
األأعمال امل�صرفـية وغريها من املعامالت املالية ،خدمات التقييم املايل� ،أن�شطة الت�أمني
واألأن�شطة العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9292:دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156143 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمـات العلمية والتقنية ،خدم ــات البحث والت�صميم املتعلقة به ـ ــا ،خدمـ ــات التحاليـ ــل
واألأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 9292:دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156147 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التعليم والتهذيب ،الرتفـيه ،األأن�شطة الريا�ضية والثقافـية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9292:دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/10 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158780 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم دواجن غري حية (مقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الو�سيم العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158781 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة منري العجمي احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158782 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلياطة ،خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :االختيار األأول للتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158783 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ميدا�س الفنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158784 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب األأ�سنان ،خدمات العالج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالد الوفاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158785 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شري لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158786 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صابيح (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لألأدوات الكهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البهجة لإلإنارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158787 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوايا اخلم�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158788 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعليمات الريا�ضة البدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اعتزاز الفار�سية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158792 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�إ�صالح نظم التدفئة وتكيف الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور جمان الذهبية ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158794 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلياطة ،خياطة املالب�س ،تف�صيل املالب�س ،خدمات التطريز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ستثمر الذكي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158795 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حنان ال�شمرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158796 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات امل�ضيف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�سمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158797 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صنيع اخلبز ح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع التاج احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158798 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن خليفة احلجري لألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158799 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الفنادق ،ا�سرتاحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطالل جبل �شم�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158800 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (مطاعم ومقاهي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�صلح الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158801 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممود حممد عبيد العجمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158803 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�ساعات ،املالب�س ،احلقائب ،األأك�س�سوارات ،األأقالم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع هند البلو�شية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158805 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بي�ض ،حلوم دواجن غري حية ،حلم الكبد ،بي�ض �صالح لألأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تالل وبل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 155994 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع (�أقم�شة ,قما�ش للغربلة ,قما�ش البكرم ,قما�ش الديباج ,مواد ن�سيجية ,قما�ش ,كنفا
للتطريز �أو الزخرفة ,م�شبكات �أقم�شة ,ن�سيج القنب ,قما�ش القنب ,كريب ن�سيج ,قما�ش
خمطط للتطريز ,قما�ش البفتة الهندية ,قما�ش من ال�شعر خي�ش� ,أقم�شة حريرية
لطباعة الر�سوم� ,أقم�شة البفتة املطبوعة ,جر�سي ن�سيج ,قما�ش اجلوتة ,قما�ش �صوفـي,
قما�ش بيا�ضات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�ساتني ال�صلمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/6/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156226 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع االك�س�سوارات املطلية و�شبا�صات ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء عربي للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156232 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمواد ال�صيدالنية (ال�صيدليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلزيئات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156234 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اخللود املتكاملة الدولية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156237 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ستقدام األأيدي العاملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وادي حمج العامرات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156243 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبـات �أ�سا�سه ــا القه ــوة ,م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ,م�شروب ـ ــات �أ�سا�سه ـ ــا ال�شوكوالت ـ ــة،
ومعجنات الكرو�سون واملعجنات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صايل الهناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156244 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�ض التدريب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ل�ؤل�ؤة العا�صمة الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156245 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قهوة ,حلويات �سكرية ,كعك ,كارميل �سكاكر ,كاري بهار� ,شاي� ,شوكوالتة ,توابل ,حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أن�صاف احللول للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156255 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع احللويات ومنتجات املخابز  ،معجنات مقطعة ,فطائر ,حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمات الدريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156262 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات طب األأ�سنان ,خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرثيا ملا وراء البحار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156265 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تنظيم املعار�ض  ,وامل�ؤمترات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتميز لإلإجناز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156267 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العناية باجلمال ,خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صفـية الربا�شدية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156268 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الغ�صن الني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156269 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمزة �سعود للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156271 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط ال�شارق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156273 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دواجن حية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عرب اخلليج املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156275 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تبا�شري العز الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156276 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدرجة األأولى لل�ضيافة واألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156278 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات دفع املحفظة اإلإلكرتونية (الدفع اإلإلكرتوين).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عمان لال�ستثمارات والتمويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156279 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات وال�شيل واألأحذية واحللي اال�صطناعية
واملالب�س اجلاهزة واحلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الركن الفخم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156281 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم ,خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إكليل الربيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ،والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156282 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (بي ـ ــع املالب ـ ــ�س اجلاه ـ ــزة والعباي ـ ــات واحلقائـ ــب واألأحذيـ ــة واملنتجـ ــات اجللدي ـ ــة
وم�ستح�ضرات التجميل والعطور واحللي اال�صطناعية والتذكاريات والتحف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمانة اغا العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156285 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جموهرات من الكهرمان األأ�صفر (بيع الذهب واملجوهرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزيرة م�سقط الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156291 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ست�شفـيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النماء للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156293 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم اللوت�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156299 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيت حمركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز العربي للزيوت والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156300 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لقوارب و�أدوات ومعدات ال�صيد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانية العاملية للمعدات البحرية واملحركات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156301 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم ,خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو املثنى البلو�شي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156303 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع التوابل (جميع التوابل واملخلالت واألأجبان واملك�سرات وزيت الزيتون ،ورق العنب وغريها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األأمني الوطنية لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ,والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156304 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بحر اإلإبداع احلديث للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156306 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(حمل بيع الزهور والهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العمود البالتيني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156312 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جراج (�صيانـ ــة وت�صليـ ــح و�سمك ــرة وكهرب ــاء ال�سي ــارات ،تغيري الزي ــوت وا إإلط ــارات وزينـ ــة
ال�سيارات وتنجيد املقاعد وخدمة تنظيف ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار املحرتف خلدمات ال�سيارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ,والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156313 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منكهات للقهوة ,قهوة ,حلويات ,فطائر حمالة بانكيك ,م�شروبات كاكاو باحلليب ,م�شروبات
قهوة باحلليب ,م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها
الكاكاو ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ,كب�سوالت القهوة اململوءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :منتجات التميز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156323 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غ�سل املركبات ,تلميع املركبات ,ت�شحيم املركبات ,تنظيف املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سطول الداخلية للتجارة والنقل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156324 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املران املتحدة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156325 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جهينة حمود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
-258-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156328 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون اللوز� ,صابون� ,صابون لتن�صيع الن�سيج� ,صابون حالقة ,ملمع للغ�سيل والكي,
م�ستح�ضرات تنظيف� ,سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات ,م�ستح�ضرات تنظيف ورق اجلدران,
�صابون لتعرق األأقدام� ,صابون إلإزالة الروائح الكريهة ,قطع من �صابون الزينة� ,صابون
م�ضاد للعرق� ,شامبو للحيوانات األأليفة ،م�ستح�ضرات غري طبية للتنظيف والعناية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو هارون احلجري للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156329 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الهيل اجلديد لألأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156330 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غ�سيل وكي املالب�س (غ�سيل املالب�س وكيها بالبخار (الغ�سيل اجلاف)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مالذ املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156331 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مراكز اللياقة البدنية وي�شمل مراكز كمال األأج�سام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العامري العاملية املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156332 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سمو الوطن لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156333 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ,م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ,م�ستح�ضرات جتميل
للحيوانات ,م�ستح�ضرات جتميل ,م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ,م�ستح�ضرات جتميل
للعناية بالب�شرة ,م�ستح�ضرات لإلإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ,م�ستح�ضرات جتميل
لغايات التنحيف ,م�ستح�ضرات جتميل نباتية ,م�ستح�ضرات جتميل لألأطفال ,ب�سمة
(�صبغة م�ستح�ضرات جتميل)� ,صابون اللوز� ,صابون� ,صابون لتن�صيع الن�سيج� ,صابون
حالقة� ,صابون لتعرق األأقدام� ,صابون إلإزالة الروائح الكريهة ,قطع من �صابون الزينة,
�صابون م�ضاد للعرق ,بخور� ,أعواد البخور ,خال�صات زهور عطور ,عنا�صر �أ�سا�سية لعطور
الزهور ,م�ستح�ضرات تبخري عطور ,زيوت للعطور والروائح ,نعناع ل�صناعة العطور ,م�سك
ل�صناعة العطور ,عطور� ,صناعة عطور ,عطور زيوت طيارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذهب ال�صافـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة �صاللة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156334 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ترتيب الرحالت ال�سياحية ,تنظيم رحالت بحرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غيوم الريف لال�ستثمار العاملي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156335 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الريادة العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156336 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ق�ص وت�صفـيف ال�شعر واحلالقة لألأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبراج اجلنان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156337 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة م�شارف بريدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156338 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بخور ,زيوت عطرية ,عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املخمري و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156339 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الغ�سيل ,تنظيف املباين من الداخل ,التنظيف اجلاف ,تنظيف املالب�س ,تنظيف النوافذ,
العناية بالفراء وتنظيفه و�إ�صالحه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غيوم تنوف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156340 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم وجبات وم�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الكرم احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الغربة ,والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156343 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املنظفات واملعقمات وملمعات ومعاجني األأحذية واخل�شب واألأر�ضيات والزجاج واملعادن
�أو األأثاث بكافة �أ�شكالها ومعاجني وم�ساحيق اجللي مبا فى ذلك الورق واحل�شو ال�صناعي
و�صنع املواد �أو امل�ستح�ضرات ذات الفعالية فـي الغ�سيل �أو التنظيف).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�ستقبل األأخ�ضر اجلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156358 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تنظيف املباين  ،غ�سيل وكي املالب�س  ،تنظيف املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهور بيداء م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156362 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكان للم�شاريع الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156363 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تف�صيل املالب�س (الرجالية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أمرية ال�صابرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156364 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شاي� ,شاي مثلج ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ,ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمافل األأجماد احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156365 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زوبري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156366 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املالب�س اجلاهزة اخلا�صة بالكادر الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار ال�شفاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156367 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تنظيف املباين وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املت�ألق للخدمات واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156368 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بدرية احل�سنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :موالح اجلنوبية ,والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156370 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جتميع اإلإح�صائيات ,حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت ,خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهدف للحلول املعلوماتية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156372 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عر�ض ال�سلع لآلآخرين (مواد غذائية وغري ذلك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �سيف النور الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156373 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات,
خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم وا�شوكو ,تزيني الطعام ,تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الركن النقي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156374 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ق�ص وتف�صيل املفرو�شات واألأ�صناف املح�شوة واألأغطية املنزلية مثل املالءات� ،أكيا�س
الو�سائد ،املفار�ش ،األأحلفة ،الو�سائد ،و�أكيا�س النوم للرحالت و�أنواع البيا�ضات األأخرى
�إلخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن ذيب و�شركا�ؤه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية ,والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156375 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبواب النه�ضة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156376 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س كتانية ,مالب�س جاهزة (لوازم خياطة) ,مالب�س خارجية ,م�شدات جلذع اجل�سم
مالب�س داخلية ,مالب�س تقليدية ,مالب�س مطرزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة خالد بن ح�سن بن �أ�سلم بيت �سعيد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156377 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :داود البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156379 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خ�ضراوات طازجة ,ثمار اجلوز فواكه ,فواكه طازجة ,حت�ضريات من الفواكه الطازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يو�سف من�صور احل�ضرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156381 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مياه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدينة الدقم املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :الدقم� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156390 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلدمات الغذائية املتخ�ص�صة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156392 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع ال�سيارات امل�ستعملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أمواج الريدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156393 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد احلمداين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156413 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (بيع معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفجر ال�سامر لألأعمال الرائدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ال�صناعية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156414 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل باحلافالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بن حمد العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156420 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فواكه طازجة ,بقايا ثفل ,الفواكه املع�صورة ,خ�ضراوات طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تكمل للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156432 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق ,خدمات �إعداد مناذج الدعاية واإلإعالن �أو ترويج املبيعات� ,أبحاث الت�سويق ,الت�سويق
فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�ستاذ لتطوير واال�ستثمار �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
-277-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156433 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ساج ،التدليك (األأندية ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ركن اال�سرتخاء للتجميل �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156434 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلياطة ,خياطة املالب�س (خياطة وت�صميم املالب�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :باقات ال�شدن �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156435 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العيادات الطبية ,خدمات طب األأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور الغيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156437 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلويـ ــات �سكرية ,قهوة ,حمليات طبيعيـ ــة ,ن�ش ـ ـ أ� للطعـ ــام� ,سكـ ــر ,ع�سل نحل ,املـ ـ ــو�س ،حلـ ـ ــوى
�سكريات� ,سكر نخيلي ,تزيني الطعام بطبقة براقة ,النوغات ،حلوى �أو راحة بي�ضاء املح�شوة
باملك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�صن امل�صنعة لألأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156438 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اإلإمداد باملاء ,توزيع املاء (خدمات ال�صرف ال�صحي) ,توزيع الكهرباء ,توزيع الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ظفار للخدمات املدجمة �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156439 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�سم�سـرة ,خدمـات وك ــاالت العق ــارات� ,إدارة العقـ ــارات� ,إدارة العم ـ ــارات ,مكاتـ ــب العق ـ ــارات
وال�شقق ال�سكنية ,ت�أجري املكاتب عقارات ,ت�أجري العقارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرياد لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :غالء ,والية بو�شر� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156440 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العماد للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156441 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات النزل ,خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ,خدمات الفنادق ,حجز النزل ,احلجز فـي
الفنادق ,حجز اماكن اإلإقامة امل�ؤقتة ,ت�أجري غرف االجتماعات ,خدمات اال�ستقبال فـي
�أماكن اإلإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ضيافة ال�شاطئ �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156442 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مطبخ �آية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156443 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أبو منار الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156445 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفالج منح للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156446 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمعة علي املزروعي للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �شنا�ص� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156466 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلويات �سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداحلميد بن نا�صر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156474 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تف�صيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد م�صباح الدين للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156482 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيت حمركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع زيوت عمان للمحركات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156485 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املدينة الهند�سية للم�شاريع �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156513 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الهناء للم�شاريع احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156517 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم ,خدمات املقاهي ,خدمات الكافترييات ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلطمني لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156519 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ,خدمات املطاعم ,تزيني الكيك
(الكاتو) ,خدمات الكافترييات ,تزيني الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه حامد باعمر لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156529 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ستف�سارات عن األأعمال ,خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ,خدمات وكاالت املعلومات
التجارية ,ا�ست�شارات �إدارة األأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دليل �سمائل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلوير ،والية بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156533 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ,خدمات مطاعم وا�شوكو,
خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بركة العزيز العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156564 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العيادات الطبية ,خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املركز األأملاين للعيون والطب العام
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

-288-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156572 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بي�ض ,جبنة ,حليب� ,صفار بي�ض ,منتجات احلليب ,زيت زيتون للطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة األأغذية ال�صحية
للت�سويق واإلإنتاج الزراعي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156574 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدم ــات املقاه ــي ,خدم ــات الكافتريي ــات ,خدم ــات املطاعــم امل�ؤقتة �أو املتنقلــة الكانتين ــات,
خدمات املطاعم ,خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء ال�شمال العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156575 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خبز بدون خمرية ,ب�سكويت ,حلويات �سكرية ,كعك الوفل ,خبز بان ,قهوة ,بن غري حمم�ص,
كعك� ,شاي� ,شوكوالتة ,توابل ,حلويات ,فطائر حمالة بانكيك ,خمائر للعجني ,م�شروبات
كاكاو باحلليب ,م�شروبات قهوة باحلليب ,م�شروبات �شوكوالتة باحلليب ,معكرون معجنات,
خبز ,ع�سل نحل ,فطائر� ,سندوي�شات ,قطع حلوى حلويات ,معجنات ,م�شروبات �أ�سا�سها
القهوة ,م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالت ـ ــة ,عجائن للقلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ختم لألأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156581 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
األأكادمييات للرتبية والتعليم ,تعليمات الريا�ضة البدنية ,تقدميم عرو�ض املنوعات,
توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ,التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ,الرتجمة ,تف�سري
لغة اإلإ�شارة ,كتابة الن�صو�ص ,خدمات اخلط� ,إعادة التدريب املهني ,خدمات التعليم التي
توفرها املدار�س ,اإلإر�شاد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الراية املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156582 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بيع املالب�س اجلاهزة والف�ساتني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفجر امل�شرق لألأعمال العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ،والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156583 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلوى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كو�س اخلليج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156584 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شاي� ,شوكوالتة ,فطائر حمالة بانكيك ,عجينة كعك ,معكرونة ,فطائر� ,سندوي�شات,
معجنات ,ب�سكويت بالزبدة ,بيتزا ,فطائر حلم ,معجنات مقطعة ,كرات معجنات مملوءة
بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة ال�شوكوالتة �أو غريها ,كرو�سان (نوع من
املعجنات) ,عجينة الزجنبيل (مطيبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :األألوان ال�سماوية املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156585 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�شقق ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرثيا للو�سائط واألأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156587 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلويات �سكرية ,قهوة ,بن غري حمم�ص ,م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة,
قرفة تابل ,م�ستح�ضرات احلبوب� ,شوكوالتة ,توابل ,حلويات ,ع�سل نحل ,مهلبية ,زعفران
توابل ,حلوى لوز ,حلويات فول �سوداين� ,أ�صابع �سو�س حلويات ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة,
مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة ,حالوة طحينية ,املو�س
(حلوى) �سكريات� ,سكر نخيلي ,كب�سوالت القهوة اململوءة ,النوغات (حلوى �أو راحة بي�ضاء)
املح�شوة باملك�سرات ,منكهات للقهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبناء �سعود ال�صبحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156588 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (بيع ال�شوكوال والزهور واحللويات والهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتميزة للم�شاريع الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ,والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156590 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (بيع العطور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة دبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156591 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بن زيدي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 156703 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دقيق التابيوكا ،تورتات كيك بالفواكه ,منكهات الفانيال لغايات مطبخية ,فانيلني بديل
للفانيال� ,شعريية نودلز ,فطائر حلم ,معجنات مقطعة ,مطريات حلوم للغايات املنزلية,
مثلجات �صاحلة لألأكل ,م�ساحيق ل�صنع املثلجات ,حلوى لوز ,حلويات فول �سوداين,
مو�سلي حلوى م�صنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة� ,أقرا�ص �أرز� ,صل�صة
�صويا ,لنب جممد حلويات مثلجة ,مقبالت هندية توابل ,فطائر �صينية ,تاكو ,كعك ذرة,
�شاي مثلج ,م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ,توابل �سلطة ,لب خبز ,تبولة� ,أع�شاب بحرية توابل,
با�ستا ,يان�سون ,يان�سون جنمي ,حلويات لتزيني ا�شجار عيد امليالد ,منقوعات غري طبية,
منكهات للقهوة ,م�ستح�ضرات منكهة للطعام ,توابل بودرة ,خبز بدون خمرية ,ملح حلفظ
املواد الغذائية ,قر�شلة بق�سماط ,ب�سكويت ,ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ,حلويات
بالنعناع ,حلويات �سكرية ,منكهات بخالف الزيوت العطرية ,منكهات للم�شروبات بخالف
الزيوت العطرية� ,شوفان مطحون� ,شوفان مق�شر ,طعام �أ�سا�سه �شوفان ,رقائق �شوفان,
دقيق �شوفان� ,أ�صابع �سو�س حلويات ,خل البرية ,م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ,م�شروبات
�أ�سا�سها الكاكاو ,كعك الوفل ,خبز بان ,كاكاو ,قهوة ,فلفل حلو ,دقيق للطعام ,دقيق البقول,
دقيق ذرة ,كارميل �سكاكر ,كري بهار ,م�ستح�ضرات احلبوب ,علكة لي�ست لغايات طبية,
هندباء برية بدائل للقهوة� ,شاي� ,شوكوالتة ,كب�ش قرنفل تابل ,توابل ,حلويات ,رقائق ذرة,
م�ستح�ضرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ,بوظة ,فطائر حمالة بانكيك ,خال�صات للمواد
الغذائية عدا اخلال�صات األأثريية والزيوت العطرية ,ملح ,دقيق اخلردل ,دقيق ال�شعري,
دقيق �صويا ,طحني قمح ,ن�ش�أ للطعام ,خمائر للعجني ,بن غري حمم�ص ,م�ستح�ضرات
نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ,كعك ,قرفة تابل ,براعم نبات الكرب املخللة ,م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شوكوالت ـ ــة ,بن ا�صطناعي� ,سكاكر لألأكل ,رقائق منتجات حبوب ,الت�شاوت�شاو
توابل ,ك�سك�س �سميد ,خال�صة ال�شعري املنبت امللت ,للطعام� ,شعري منبت ملت ,لال�ستهالك
الب�شري� ,شمع نحل لال�ستهالك الب�شري ,توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار,
هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ,ماء بحر للطبخ� ,سو�شي,
-295-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

�صل�صات طماطم ,مايونيز ,ب�سكويت رقيق ه�ش ,ك�سرتد ,هالميات جلي ,فواكه حلويات,
عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ,حمليات طبيعية ,بهارات ,خبز زجنبيل� ,أقرا�ص
�سكرية حلويات ,بتي فور كعك� ,سكر ,منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ,م�سحوق
كعك ,عجينة كعك ,زجنبيل توابل ,عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة لألأكل ,ثلج طبيعي
�أو �صناعي ,ثلج للمركبات املنع�شة ,جلوكوز ألأغرا�ض الطهي ,باجلنب ال�سندوي�شات ,بي�ستو
�صو�ص ,حلم اخلنزير ال�صقيل ,بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل ,بذور القمح ألأغرا�ض
اال�ستهالك الب�شري ,ق�ضبان احلبوب الغنية بالربوتني ,ق�شدة التارتار ألأغرا�ض الطهي,
�إ�ضافات الغلوتني ألأغرا�ض الطهي� ,صل�صلة املعكرونة ,لوح من احلبوب� ,سكر نخيلي,
عجني ,ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي ,pastry dough ,بيلميني عجائن حم�شية
باللحم ,حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ,حلي باحللويات لتزيني الكعك ,جوز مطلي
بال�شوكوالتة� ,أرز باللنب ,طحائن جوز ,ثوم مفروم بهار ,باوزي كعكات حم�شية ,عجينة �أرز
لغايات مطبخية ,جياوزي فطائر حم�شية ,رامن طبق ياباين من املعكرونة� ,أوكونومياكي
فطائر يابانية ماحلة� ,أخالط لألأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ,بوريتو�س ,جيمباب
طبق كوري من األأرز ,ورق �صالح لألأكل ,ورق �أرز �صالح لألأكل ,معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالت ـ ــة,
معجون �شوكوالتة يحتوي على مك�سرات ,فطائر �أ�سا�سها دقيق� ,شراب األأغاف حمليات
طبيعية ,تزيني الطعام بطبقة براقة� ,أطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي األأرز� ,أطباق جممدة
مكونها األأ�سا�سي املعكرونة ,م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن ,مربى احلليب ,بيبيمباب �أرز
خملوط باخل�ضراوات وحلم البقر ,دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ,خل ,كت�شاب
�صل�صة ,م�شروبات كاكاو باحلليب ,م�شروبات قهوة باحلليب ,م�شروبات �شوكوالتة باحلليب,
مواد تخمري ,خمرية ,مواد متا�سك ال�سجق ,معكرون معجنات ,معكرونة ,ذرة مطحونة,
ذرة حمم�صة ,خبز ,دب�س للطعام ,قطر ال�سكر ,نعناع للحلويات ,ع�سل نحل� ,شعري مق�شر,
خردل ,جوز الطيب ,نودلز معكرونة رقيقة ,فطائر (فرينكي ،فطائر حم�شوة� ,شعري
مطحون� ,سندوي�شات ,قطع حلوى حلويات ,فـريا ،حلوى ,معجنات ,ب�سكويت بالزبدة ,خبز
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افرجي ,فلفل توابل ,بيتزا ,فلفل ,دقيق بطاطا ،برغل للطعام الب�شري ,مهلبية ,برالني
حلوى اللوز �أو اجلوز ,رافـيويل� ,سو�س حلويات� ,أرز ,زعفران توابل� ,ساغو� ,صل�صات توابل,
نكهة الكرف�س� ,سميد� ,شربات مثلجات� ,سباغيتي معكرونة رفـيعة ,تابيوكا ,تورتات حم�شوة
باملربى �أو الفاكهة �أو املقبالت ,مرق اللحم ,معجون حب ال�صويا توبل� ,أطعمة خفـيفة قائمة
على احلبوب� ,أطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على األأرز ,لب الذرة ,دقيق لب الذرة ,م�سحوق خبازة,
�صودا خبازة� ,أع�شاب حمفوظة ,الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ,كيك مغطى
بال�سكر جممد ,مو�س �شوكوالتة ,املو�س (حلوى) �سكريات ,كولي�س (فواكه �صل�صات ,مرق
تخليل يو�ضع فـيه اللحم �أو ال�سمك� ,أونيجريي كرات �أرز� ,أرز �سريع التح�ضري� ,سندوي�شات
الهوت دوغ ,مكعبات ثلج ,بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ,بذور ال�سم�سم توابل ,خملالت
م�صنعة من اخل�ضار املقطعة والبهارات ,حبوب كينوا ،معاجلة ,برغل ,حنطة �سوداء،
معاجلة ,طحني احلنطة ال�سوداء� ,صل�صة التوت الربي بهارات� ,صل�صة التفاح بهارات,
قطع خبز حمم�ص ,لومبري خبز م�صنوع من البطاطا ,ب�سطيلة حلويات� ,سينبي ب�سكويت
الذرة ,كيم�شيجون فطائر من اخل�ضراوات املخمرة� ,شرائح بوظة من الفا�صولياء احلمراء
املحالة� ,سكاكر النعناع إلإنعا�ش النف�س ,علكة إلإنعا�ش النف�س� ,شعريية معكرونة� ,أودون,
�شعريية معكرونة� ,سوبا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الوحدة ،املنطقة ال�صناعية رقم� ،1 :ص.ب ،4115 :ال�شارقة،
اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2022/8/17 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم102497 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ستقدام األأيدي العاملة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق �شرق �آ�سيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/5/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 158898 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ستخراج النفط والغاز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الن�صر خلدمات الطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/10/23 :
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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 العالمــــــــــــــــــــة٩٤٣٢٦ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٣٠ :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠١٦/٢/٩ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١١٢٠ :فـي ٢٠١٥/10/٢٥م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بلي�سينغ �ش.م.م		
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أريج حم�سن حيدر دروي�ش �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٨٠٠ :ر.ب١١٢ :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/١١/٧ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/١١/١٦ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة١٠٥٦٥٣ :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل٢٠٢٠/١/٢٨ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ١٢٣١ :فـي ٢٠١٨/٢/١٩م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :زمردة اخلليج العاملية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :زمردة ال�شاهني العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٣١١:ر.ب٣١١:
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/١١/٧ :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/١١/١٦ :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 العالمــــــــــــــــــــة75831 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2013/12/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1023 :فـي 2013/8/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مينا �ستايل جي ام بي ات�ش و�شركاه كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :من�شي هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9440 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/16 :م
ررقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة75832 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/2/17 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1030 :فـي 2013/10/13م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مينا �ستايل جي ام بي ات�ش و�شركاه كي جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :من�شي هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،9440 :دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/12/6 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16424 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2003/3/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 719 :فـي 2002/5/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بريكن�ستوك برودك�شنز هي�سني جي ام بي ات�ش	
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :بريكن�ستوك اي ابي جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :بريج �أوكنفلي�س 53545 ،الينز اي ام راين� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/7/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة30575 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة29 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/9/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 791 :فـي 2005/5/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :ا�س  -ال �سناك�س نا�شيونال ،ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سنايدرز  -الن�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 13515 :باالنتـ ــاين كوربورايت ب ــالي�س� ،شـ ـ ــارلوت ،كاروالينـ ـ ـ ــا
ال�شمالية  ،28277الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/5/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة64384 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2011/9/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 936 :فـي 2011/6/1م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رو�شري بارتي�سيب�شنز
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :ستان هوم �إنرتنا�شيونال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فـي � 7شيمني دي بريتان� 92130 ،إي�سي يل مولينو ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/5/11 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29246 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/3/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أمرييكان باوركونفرجني كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شنايدر �إليكرتيك �آي تي كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 70 :ميكــانيـ ــك �ستـ ــريت ،فوك�سب ـ ــرو ،م�س ــا�ش ــو�ست�س ،02035
الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/9/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29247 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 784 :فـي 2005/2/1م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أمرييكان باوركونفرجني كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شنايدر �إليكرتيك �آي تي كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 70 :ميكــاني ـ ــك �ستـ ــريت ،فوك�سب ـ ــرو ،م�س ــا�شـ ــو�ست�س ،02035
الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/9/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/16 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29248 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 783 :فـي 2002/1/15م
		
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أمرييكان باوركونفرجني كوربوري�شن
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شنايدر �إليكرتيك �آي تي كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 70 :ميكــاني ـ ــك �ستـ ــريت ،فوك�سب ـ ــرو ،م�س ــا�شـ ــو�ست�س ،02035
الواليات املتحدة األأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2018/9/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة141255 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة44 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/4/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1373 :فـي 2021/1/3م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :رمال �إبراء للم�شاريع الذهبية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :م�ؤ�س�سة الريان لالبتكارات الطبية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/11/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/16 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة150410 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2022/3/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1424 :فـي 2022/1/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�شاريع �أ�سعد الرا�شدي املتحدة 			
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أبو �أمينة للتجارة العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 100 :ر.ب� 112 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/10/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29375 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 787 :فـي 2005/3/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اي بي هولدينغز ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :أوريدو �أي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :قطرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،217 :الدوحة ،قطر
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :قطر
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/10/31 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة139044 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/1/20 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1366 :فـي 2020/11/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سبيكيا�سول ا�س.ار.ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :توجثري ا�س�.آر.ال.
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيا �سيزاري كانتو  20123 ،1ميالنو� ،إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/8/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112378 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/12/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :زويتوب ب�سيني�س كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اك�سيني للتجارة اإلإلكرتونية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم :ال بي  ،182101جافزا فيو  ،18املنطقة احلرة
جلبل علي ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112380 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/12/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :زويتوب ب�سيني�س كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اك�سيني للتجارة اإلإلكرتونية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم :ال بي  ،182101جافزا فيو  ،18املنطقة احلرة
جلبل علي ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112381 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/12/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :زويتوب ب�سيني�س كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اك�سيني للتجارة اإلإلكرتونية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم :ال بي  ،182101جافزا فيو  ،18املنطقة احلرة
جلبل علي ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112382 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/12/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
			
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :زويتوب ب�سيني�س كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :اك�سيني للتجارة اإلإلكرتونية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم :ال بي  ،182101جافزا فيو  ،18املنطقة احلرة
جلبل علي ،دبي ،اإلإمارات العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اإلإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/11/15 :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:
رقم
م
العالمة
 28525 1انفي�سكو هولدينج كومباين ليمتد
�سريفي�سرييا موديلو دى
ميك�سيكو �سو�سيداد دى
76087 2
ر�سبون�سا بيليداد ليمتادا
دى كابيتال فاريابل
�آب �إنبيف �إنرتنا�شيونال براندز
77217 3
ليميتيد
�شركة كريبي الكويت للمباين
69467 4
احلديثة �ش.م.ك
�شركة كريبي الكويت للمباين
69466 5
احلديثة �ش.م.ك
 6848 6هائل �سعيد �أنعم و�شركاه املحدودة
 6847 7هائل �سعيد �أنعم و�شركاه املحدودة
 6850 8هائل �سعيد �أنعم و�شركاه املحدودة
اند�سرتيا دو ديزينو تيك�ستايل
28847 9
ا�س.اية (اند يتيك�س ا�س.ايه)
اند�سرتيا دو ديزينو تيك�ستايل
28846 10
ا�س.اية (اند يتيك�س ا�س.ايه)
اند�سرتيا دو ديزينو تيك�ستايل
28845 11
ا�س.اية (اند يتيك�س ا�س.ايه)
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2005/5/18
التجارة وال�صناعة

2013/9/٨

التجارة وال�صناعة 2013/11/٣
التجارة وال�صناعة 2012/٦/18
التجارة وال�صناعة 2012/٦/18
التجارة وال�صناعة 2002/١/22
التجارة وال�صناعة 2003/١/29
التجارة وال�صناعة 2002/١/22
التجارة وال�صناعة 2005/٥/18
التجارة وال�صناعة 2005/٥/18
التجارة وال�صناعة 2005/٥/18
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رقم
م
العالمة
7102 12
7101 13
75342 ١٤
77449 ١٥
81174 16
75820 17
7146 18
81175 19
81507 20
29627 21

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

هايونداى موتور كومباين
هايونداى موتور كومباين

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2001/٤/٧
2001/٤/٧

روزا ميك�سيكانو براند�س ,انك التجارة وال�صناعة 2013/٨/20
ر�صا�صي بارفيومز اند�سرتي
�أل �أل �سي
�سبورتر م.م.ح
اف تي �أي توري�ستك جي ام بي ات�ش
�سكوت بادر كومباين ليمتد
�شركة ال�صفا لألأدوية
وامل�ستلزمات الطبية
الدي �أمريكانا انرتنا�شيونال ,انك
اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب 2001

التجارة وال�صناعة 2013/12/٥
التجارة وال�صناعة 2014/٥/11
التجارة وال�صناعة 2013/٩/٤
التجارة وال�صناعة 2002/10/٩
التجارة وال�صناعة 2014/٥/11
التجارة وال�صناعة 2014/٥/11
التجارة وال�صناعة 2005/٦/29

 29622 22اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب  2001التجارة وال�صناعة
23
24
25
26
27
28
29

29621
29618
29616
29615
29262
29356
76037

اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب 2001
اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب 2001
اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب 2001
اكتي�سل�سكابت اف  21نوفمرب 2001
منار لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
منار لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
فايرتراب ليمتد
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التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2005/٤/٩
2005/٤/٩
2005/٤/٩
2005/٦/29
2005/٦/29
2007/11/25
2007/11/25
2013/٨/٩
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رقم
م
العالمة
� 75341 30شركة �صناعات األأغذية املتحدة التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
اينيو�س كوربوري�شن
76520 31
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
79727 32
التجارة وال�صناعة
( تويوتا موتور كوربوري�شن )
 29379 33هائل �سعيد �أنعم و�شركاه املحدودة التجارة وال�صناعة
 29377 34هائل �سعيد �أنعم و�شركاه املحدودة التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
ام �أر اف ملتد
77196 35
 74929 36ا�ستون مارتن الغوندا ليمتد التجارة وال�صناعة
 74930 37ا�ستون مارتن الغوندا ليمتد التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
ذا هري�شي كومبني
75861 38
التجارة وال�صناعة
ذا هري�شي كومبني
75862 39
�سي ا�س ال بيهرنغ ايه جي التجارة وال�صناعة
28581 40
التجارة وال�صناعة
دلتا لينجرى
28577 41
جرنال موتورز ال ال �سي التجارة وال�صناعة
75623 42
فوك�س برتوليوب �أ.جي التجارة وال�صناعة
28861 43
فوك�س برتوليوب �أ.جي التجارة وال�صناعة
28863 44
�شركة ايديتا ل�صناعة
التجارة وال�صناعة
76333 45
احللويات �ش.م.م
�شركة ايديتا ل�صناعة
التجارة وال�صناعة
76334 46
احللويات �ش.م.م
 29155 47مان ديزل اند تريبو يو كي ال تي دي التجارة وال�صناعة
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل
2013/٨/20
2013/٨/20
2014/٣/26
2005/٦/29
2005/٦/29
2013/٩/22
2013/٨/20
2013/٩/٨
2016/٢/١
2013/12/29
2005/٧/٥
2012/٦/19
2013/٨/20
2005/11/22
2006/11/25
2016/٦/٩
2016/٦/٩
2005/٦/19
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م
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

رقم
العالمة
29156
29157
76649
76650
7665
7564
28952
29466
29467
76981
76982
29388

76944 60
76946 61
76947 62
76948 63
76949 64

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل
2005/٣/21
2005/٢/٧
2015/٣/22
2014/٩/٢
2000/11/19
2001/٤/٧
2005/٣/21
2005/٦/19
2005/٦/19
2013/10/31
2013/10/31
2005/٦/29

مان ديزل اند تريبو يو كي ال تي دي التجارة وال�صناعة
مان ديزل اند تريبو يو كي ال تي دي التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
جينغ تي ال تي دي
التجارة وال�صناعة
جينغ تي ال تي دي
التجارة وال�صناعة
وولفرين �آوتدورز� ،إنك
كلينيجن هيلث كري ليمتد التجارة وال�صناعة
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س�.أ التجارة وال�صناعة
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س�.أ التجارة وال�صناعة
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س�.أ التجارة وال�صناعة
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س�.أ التجارة وال�صناعة
�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستله ا�س�.أ التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
ا�ستيال�س فارما انك
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
التجارة وال�صناعة 2014/٩/٢
كومباين
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
التجارة وال�صناعة 2014/٣/24
كومباين
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
التجارة وال�صناعة 2014/٣/24
كومباين
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
التجارة وال�صناعة 2014/٣/24
كومباين
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
التجارة وال�صناعة 2014/٩/٢
كومباين
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رقم
م
العالمة
76950 65
76951 66
76952 67
76953 68
76954 69
76959 70
76960 71
7714 72
29338 73
29519 74
75
76
77
78

78595
78596
77023
77424

ا�سـم ال�شركـة
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
دبليو دي  40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
دبليو دي 40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
دبليو دي 40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
دبليو دي 40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
دبليو دي 40-مانيو فاكت�شرنغ
كومباين
ام ات�ش �سي ا�س
�شانيـ ــل
�ساندفيك انتليك�شوال بروبريتي
ايه بي
املخبز الفرن�سي (�ش.ذ.م.م)
املخبز الفرن�سي (�ش.ذ.م.م)
�ستاربك�س كوربوري�شن
�ستاربك�س كوربوري�شن
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2014/٣/24
التجارة وال�صناعة 2013/10/30
التجارة وال�صناعة 2013/10/30
التجارة وال�صناعة

2014/9/2

التجارة وال�صناعة 2014/3/24
التجارة وال�صناعة 2014/3/24
التجارة وال�صناعة 2013/10/30
التجارة وال�صناعة 2001/7/4
التجارة وال�صناعة 2005/6/29
التجارة وال�صناعة

2005/7/2

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2015/5/19
2015/5/19
2014/3/24
2014/9/2
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م
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

رقم
العالمة
�ستاربك�س كوربوري�شن
77425
 76972بوي تريدينغ كومباين ليمتد
املحالت الكربى
83476
تي �آر يو كيدز انك
30923
 77648بي تي كالب فارما تي ب كيه
 77647بي تي كالب فارما تي ب كيه
يونايتد بار�سيل �سريفي�س اوف
29401
�أمريكا انك
يونايتد بار�سيل �سريفي�س اوف
29400
�أمريكا انك
يونايتد بار�سيل �سريفي�س اوف
29399
�أمريكا انك
يونايتد بار�سيل �سريفي�س اوف
29398
�أمريكا انك
 77448ذا بروكرت اند غامبل كومبني
 77447ذا بروكرت اند غامبل كومبني
 77446ذا بروكرت اند غامبل كومبني
 77278ذا بروكرت اند غامبل كومبني
 29360ذا بروكرت اند غامبل كومبني
فران�س بورتلي
7989
 77938وي�سرتن يونيون هولدينغز انك
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2014/9/2
2013/9/22
2015/3/23
2005/9/21
2014/2/17
2014/2/17

التجارة وال�صناعة 2005/6/29
التجارة وال�صناعة 2005/6/29
التجارة وال�صناعة 2005/6/29
التجارة وال�صناعة 2005/6/29
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2013/12/5
2013/11/3
2013/11/3
2013/12/15
2005/6/19
2001/9/16
2014/4/21
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رقم
م
العالمة

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

29517 96

ميدا ايه بي

التجارة وال�صناعة

2005/6/19

77596 97

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77595 98

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77594 99

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77593 100

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/17

77592 101

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77591 102

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77590 103

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77589 104

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

77588 105

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/8/20

77587 106

باي �سي�ستيمز بي �أل �سي

التجارة وال�صناعة 2014/2/10

78334 107

م�ؤ�س�سة نزيه التجارية

التجارة وال�صناعة 2014/4/17

63734 108

ميلكري�س برايفت املحدودة

التجارة وال�صناعة

77527 109

ال�شركة الوطنية الباك�ستانية
للخدمات الهند�سية و�شركاه

التجارة وال�صناعة 2013/10/24

7659 110

ال�شركة العمانية العاملية
القاب�ضة �ش.م.م

التجارة وال�صناعة 2001/10/27
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ا�ستــــدراك
تنـ ــوه وزارة التج ـ ــارة وال�صناع ـ ــة وترويـ ــج اال�ستثم ـ ــار �إلــى �أن ـ ــه قـ ــد وق ــع خطـ ـ ـ أ� م ـ ــادي
عنـ ـ ــد نـ�ش ـ ــر �إعـ ـ ــالن بـ ــدء �أعم ـ ــال الت�صفي ـ ــة ل�شركـ ــة قلعـ ــة ال�صحـ ــراء للتجــارة �ش.م.م،
املن�شـ ــور فـ ــي اجلريـ ـ ــدة الر�سمي ـ ـ ــة الع ـ ــدد ( ،)١٤٥٤ال�صـ ـ ــادر بتاريـ ــخ  ١٦حمـ ــرم 1444هـ،
املواف ـ ـ ــق � ١٤أغ�سط�س 2022م� ،إذ وردت �صيغــة اإلإع ــالن علــى �أنــه انتــهاء �أعمال الت�صفية
لل�شركة املذكورة بينما ال�صحيح هو �إعالن بدء �أعمال الت�صفية لها كاآلآتــي:
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة ال�صحراء للتجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�شدي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة قلعة ال�صحراء
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٥٢٦٩٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦١٧٤٤٨٨ :
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
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
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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بدر بن �سامل بن حمد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرتفعات األأ�شخرة الع�صرية للتجارة  -تو�صية
يعلن بدر بن �سامل بن حمد العلوي أ�نـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة مرتفعات األأ�شخرة الع�صرية
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢٤٩٢٠٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٦٩٧١ :
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 بدر بن �سامل بن حمد العلوي وابنه للتجارة  -تو�صية
يعلن بدر بن �سامل بن حمد العلوي �أنـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة بدر بن �سامل بن حمد
العلوي وابنه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢١٤٢٠٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٦٩٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سهيل بن �سامل خوار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أحمد �سامل م�سلم املحرمي ال�شاملة للتجارة �ش�.ش.و
يعلن حممد بن �سهيل بن �سامل خوار �أنـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة �أحمد �سامل م�سلم املحرمي
ال�شاملة للتجارة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٣٩١٧٧٦
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٧م ،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 رقم٩٥٥٥٥١٣٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل جرزمي �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة جبل جرزمي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٢١٤٤١٩وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آآلتـي:
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق األأول  -مكتب رقم٢٨ :
�ص.ب ٤٢٨ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٢٤٦٦٥٣٥٥ :
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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نا�صر بن �أحمد بن �سيف العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املرافـي للحلول والتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �أحمد بن �سيف العامري أ�نـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة املرافـي للحلول والتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٣٤٢٢٧٥وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٩٧٥٢٧٢٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية الرقابية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للتوريدات والتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الر�ؤية الرقابيــة �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة العاملي ــة للتوري ــدات والتج ــارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،١٨٠١٦٣٥وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٤ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٥١٣٣٣٠٥ - ٩٥٥٤١٣٤٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأبراج الثالثة �ش.م.م
يعلن �صالح بن م�سلم بن حديد امل�سكري �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة األأبراج الثالثة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم  ،١٥٣١٠١٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/١١/٧م ،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 مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٢٩ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٢٠٥٩٥٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحمود العاملية للزجاج �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات أ�نـ ــه يقوم بت�صفـيــة �شركـ ــة املحمود
العاملية للزجاج �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم ،١٢٢٨٨٣١
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:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٣٤ :ر.ب٣٢٠ :
هاتف رقم٩٩٦٠٢٦٤٥ :
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 الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غيداء املخيني و�شريكتها للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة
غيداء املخيني و�شريكتها للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقـم
 ،١٣٣٤٤٣٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ٧٨١ :ر.ب٤١١ :
هاتف رقم٩٩٦٩٠٥٤٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مكتب دليل املحا�سب لتدقيق احل�سابات �ش�.ش.و
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة مكتب دليل
املحا�سب لتدقيق احل�سابات �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ،١٣٦٧٧٠١
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
فلج القبائل  -والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�سكة رقم - ٧٧٣٤ :جممع رقم٢٢٧٧ :
مبنى رقم - ١٣٩ :الطابق األأول � -شقة رقم١٠٥ :
�ص.ب ٣٣٩ :ر.ب٣٢٢ :
هاتف رقم ٩٩١٦٠٧٠٨ -٢٢٥٥٢٩٩٣ :فاك�س رقم٢٤٥٩٦٥١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سعيد بن حمود األأغربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمي متان للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن �سعيد بن حمود األأغربي �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمي متان للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٣٩٤٨وللم�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:
هاتف رقم٩١٤٩٤٦٠٤ :
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
�إبراهيم بن علي بن حمدان �أبو ق�صيدة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة قو�س قزح الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن علي بن حمدان �أبو ق�صيدة �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة قو�س قزح الدولية
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ،١٠٩٣٦٤٩
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٣٧٧ :ر.ب٣٢٢ :
هاتف رقم٩٩٣٣٥٣٢٢ :
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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�شم�سة بنت نا�صر بن حممد الها�شمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة األأ�صدقاء �ش.م.م
تعلن �شم�سة بنت نا�صر بن حممد الها�شمية �أنـ ــها تقــوم بت�صفـيــة م�ؤ�س�سة األأ�صدقاء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٨٠٢١١وللم�صفية وحـدها
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 ــية ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٩٤٧٧٤٢٧ :
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 اإلإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جواد �سلطان لإلإلكرتونيات واالت�صاالت �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة جواد �سلطان
لإلإلكرتونيــات واالت�ص ــاالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٤٩٧٨١٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٢٥٠٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٢٤٧٨٦١٥١ - ٢٤٧٠٧٦٥٤ :فاك�س رقم٢٤٧٨٦٧٥١ :
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 حمفوظ بن حممد ال�شيخ
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شيخ للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبداللـه بن حمفوظ بن حممد ال�شيخ أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة ال�شيخ للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢٠٠٦٦٧٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٠٩٨٦٨٠ :
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 �صالح بن علي امل�سلمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن �صالح بن علي امل�سلمي وابنته للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن �صالح بن علي امل�سلمي �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة علي بن �صالح بن علي
امل�سلمي وابنته للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٥٩٩٨٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٨٨ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٣٨٨٨٩٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن �سعيد ال�شبيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الكري�ستال الزرقاء الدولية �ش.م.م
يعلن حممد بن عبداللـه بن �سعيد ال�شبيبي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة الكري�ستال الزرقاء
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦١٠٣٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٧٦ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٤٢١٣٠٩٩ :
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 خمي�س بن �سعيد الذهلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف ويون�س �أبناء خمي�س بن �سعيد الذهلي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن خمي�س بن �سعيد الذهلي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة �سيف ويون�س �أبناء
خمي�س بن �سعيد الذهلي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،٣٢٠٦٤٥٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٧م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥ :ر.ب٣٢٥ :
هاتف رقم٩٩٠٥٠٨٤٩ :
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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مو�سى بن عمر بن حممد اخلمي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطياف احليل للتجارة �ش.م.م
يعلن مو�سى بن عمر بن حممد اخلمي�سي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة �أطياف احليل للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٣٣٨٥١وللم�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 ١٣٥٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٨٩٠٥٠١٦ :
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
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة العرب احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـ ــه يقــوم
بت�صفـيــة �شركـ ــة بوابة العرب احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٣٤٥٨٥٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �سناو  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ١٥١ :ر.ب٤١٨ :
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ :فاك�س رقم٢٥٧٧١٥٧٢ :
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 حممد بن عامر ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القارب ال�سريع �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن عامر ال�شنفري أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة القارب ال�سريع
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٤٠٠٩٨٨وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٩م ،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:
الغربة ال�شمالية  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣٣٥٢٥٢ :
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 �سامل بن مبارك املغيزوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق اخل�ضراء احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة رونق اخل�ضراء احلديثة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٧٧٥٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٧٤٥١١٤ :
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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ع�صام بن �أحمد بن يو�سف البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ع�صام البلو�شي للمقاوالت �ش.م.م
يعلن ع�صام بن �أحمد بن يو�سف البلو�شي �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة ع�صام البلو�شي
للمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٠٩٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٧م ،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 مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٨٥٩١٣٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب األأول لال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة الباطنة املا�سية �ش�.ش.و
يعلن مكتب األأول لال�ست�شارات املالية �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة بهجة الباطنة املا�سية
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٧٦٤٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آآلتـي:
�شارع املها  -بناية �أرجيلة  -طابق  - Pوالية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٩١١ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٧٩٩٢٥٥٠١ :
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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غازي بن فرج بن رم�ضان بيت عبيدون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سفاري �صاللة لل�سياحة والغو�ص �ش.م.م
يعلن غازي بن فرج بن رم�ضان بيت عبيدون �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة �سفاري �صاللة
لل�سياحة والغو�ص �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣١٦٨١٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٢م ،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 رقم٩٨٩٥٧٧٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن عبداللـه �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز ق�صار ال�شامل �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن عبداللـه �آل �إبراهيم �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة مركز ق�صار
ال�شامل �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1256331وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/5/16م ،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 33 :ر.ب211 :
هاتف رقم٩٩٤٩١٤٤٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممود بن هالل بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إدارة امل�شاريع واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممود بن هالل بن حمد الرواحي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة �إدارة امل�شاريع واملقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٤١٩٩٩٤وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٩٣ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٦٥٨٦٣٦٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خمي�س بن حارب احلامدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل اخلد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن خمي�س بن حارب احلامدي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة تالل اخلد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٩٧١٦٦وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٣٧١ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٢٩٣٩٩٤٣ :
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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فهد بن خليفة بن �سعود الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع اإلإبداع �ش.م.م
يعلن فهد بن خليفة بن �سعود الكلباين أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة ينابيع اإلإبداع �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٨٤٥٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٤١٣٢٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاهري الغبرياء �ش.م.م
يعلن فهد بن خليفة بن �سعود الكلباين أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة م�شاهري الغبرياء
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٥٦٧٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٤١٣٢٢٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن نغمو�ش بن �سليمان البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العال املت�ألقة �ش�.ش.و
يعلن �صالح بن نغمو�ش بن �سليمان البطا�شي �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة العال املت�ألقة
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٤٣٣٣٤٩وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٦٦٥٦٤ :
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
حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الزعفران للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممود بن �سعيد بن نا�صر املعيني �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة �أ�ضواء الزعفران
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٠٣٢٥٠
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ١٠١ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٦٣٢١٠١٧ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن عبداللـه بن حميد الفليتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اللواء املتحدة �ش�.ش.و
يعلن حممد بن عبداللـه بن حميد الفليتي أ�نـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة اللواء املتحدة
�ش�.ش.و ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٨٤٥١٥٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آآلتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٤٤٤ :ر.ب٣٢٣ :
هاتف رقم٩٩٣١٤٦٦٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة لألأعمال املتقدمة �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات �أنـ ــه يقــوم بت�صفـيــة �شركـة املتحدة
لألأعمال املتقدمة �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمانــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٢٨٦٥٧
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة األأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٢٨١ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٧٢١٨٠٧١ :
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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مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحر العرب للخدمات البحرية �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�شارات والتدقيق أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بحر العرب للخدمات
البحرية �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،٢١٤٨٧٣٠وف ـقـا حلكــم
املحكمة االبتدائية ب�صاللة امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٧م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـة امل�صفي ف ــي كافـة ا أألمــور التــي تتعلــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية بو�شر  -العذيبة ال�شمالية  -مبنى رقم� - ٣٢ :شقة رقم٣٠٤ :
�ص.ب ٢٣٥٨ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٩٩٣٢٦٢٣٢ - ٢٤١٣٩٣٥٠ :فاك�س رقم٢٤١٣٩٣٥٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوحدة الوطنية لتعمري �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة
الوحــدة الوطني ــة لتعمي ــر �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم
 ،١٢١٢٢٢٦وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م ،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�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٥٤٦ :ر.ب١٢١ :
هاتف رقم٩٦٣١٤٢٠٤ :
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 مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكامل للت�شيد واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب مور �ستيفنز أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة الكام ــل للت�شي ــد واخلدم ــات �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٦٦٤٩٢١وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢٢/١١/٦م ،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:
القرم �-شارع الولج � -سكة رقم - ١٠١٣ :بناية رقم - ١٠٢٢ :الدور الرابع  -مكتب رقم٤١ :
�ص.ب ٩٣٣ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم ٢٤٠٦١٠٠٠ :فاك�س رقم٢٤٠٦١٠٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب األأول لال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط للتطوير والت�سويق �ش.م.م
يعلن مكتب األأول لال�ست�شارات املالية �أنـه يقوم بت�صفية �شركة م�سقط للتطوير والت�سويق �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٣١٦٢٥٣وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢٢/١٠/١٠م ،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 بو�شر � -شارع املها  -بناية �أرجيلة  -طابق P
�ص.ب 911 :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم79925501 - 97341470 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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املكتب اإلإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كي�سون العمانية �ش.م.م
يعلن املكتب اإلإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفية �شركة كي�سون العمانية �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٠٨٥٧١٩وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/١م ،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:
الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - ٣٧٠٩ :مبنى رقم١٠٤٣ :
�ص.ب ٣٣٨ :ر.ب١١٨ :
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦ :فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واإلإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع التميز العاملية �ش�.ش.و
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واإلإدارية �أنـه يقوم بت�صفية �شركة
روائع التميز العاملية �ش�.ش.و ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم ،١٢٦٣٩٩٢
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 ١٠٩٨ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٢٣٢٨٢٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة العامل للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة وردة العامل للتجارة
واملقاوالت �ش�.ش.و ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٠٨٦١٢٣وف ـق ــا
التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة 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:
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
�أحمد بن �سعيد بن م�صبح املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع خ�ضراوين الع�صرية للمقاوالت �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن م�صبح املقبايل أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة م�شاريع خ�ضراوين الع�صرية
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١١٣٤٩٥٢وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة 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 ٩٤ :ر.ب٣٢٤ :
هاتف رقم٩٥٣٠٣٨٨٣ :
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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�سهيم حممد مراد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت املعدات �ش.م.م
يعلن �سهيــم حمــمد مــراد أ�نـه يقــوم بت�صفية �شركة بيــت املع ــدات �ش.م.م ،وامل�سجلة لـدى
�أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٢٩١٩٦٢وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٧/١٣م،
وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة 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 ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٥٩٨٠١٠ :
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
دا�ؤد بن �سليمان بن ها�شل العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات امللحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن دا�ؤد بن �سليمان بن ها�شل العامري أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة مرتفعات امللحة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١١٤٤٩٢٣وف ـق ــا
التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٧م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة 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 �إزكي  -حمافظة الداخلية
�ص.ب ٢٧٠ :ر.ب٦١٤ :
هاتف رقم٩٢٣٣٠٢٣٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن زايد بن خمي�س بيت حميدون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شول للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن زايد بن خمـي�س بيت حميدون �أنـه يقوم بت�صفية �شركة ال�شــول للتجــارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،٢١٧١٧٣٢وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة 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 ٢٥ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٢٢٧٤٥٠٩ :
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 دار العز للتطوير �ش�.ش.و
يعلن �أحمد بن خمي�س بن �سعيد البو�صافـي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة دار العز للتطوير �ش�.ش.و،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٤٢١٧٣١وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢٢/١١/١م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
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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�أحمد بن خمي�س بن م�سلم اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أمواج القليعة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن خمي�س بن م�سلم اجلعفري �أنـه يقوم بت�صفية �شركة �أمواج القليعة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم ،١٠٥٧٨٨٩
وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٦٩٧١ :
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 �سامل العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناهل الظاهرة للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمــد بن خميــ�س بن �سالــم العي�سائــي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة مناهــل الظاهــرة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٦٢٧٩٣٧وف ـق ــا التف ــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٣م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٤٠٠ :ر.ب١٣٠ :
هاتف رقم٩٢٤٣٣٩٩٩ :
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
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فهد بن خليفة بن عبداللـه اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل النه�ضة العاملية �ش�.ش.و
يعلن فهد بن خليفة بن عبداللـه اجلنيبي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة تالل النه�ضة العاملية
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٤٠٣٧٤٧وللم�صفي وحـده
ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة
األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ١٠٣١ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٥٢٠٦٦١١ :
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
يو�سف بن هالل بن علي الرجيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية الكربى للزجاج واألأملنيوم �ش.م.م
يعلن يو�سف بن هالل بن علي الرجيبي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة الفنية الكربى للزجاج
واألأملنيوم �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٣٠٣٣٦٣وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي
كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٥٧ :ر.ب١٣٢ :
هاتف رقم٩٩٤٦١٧٨٨ :
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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هالل بن عبداللـه بن �سليم اجل�سا�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية مل�ؤ�س�سة الكرامة للم�شاريع الذهبية �ش.م.م
يعلن هالل بن عبداللـه بن �سليم اجل�سا�سي �أنـه يقوم بت�صفية م�ؤ�س�سة الكرامة للم�شاريع
الذهبية �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١١٥١٧٠٤وف ـق ــا التف ــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٨٨٣ :ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٨٨٠١٠١ :
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
عامر بن �أحمد بن ردحيل العمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نربا�س ال�سند  -تو�صية
يعلن عامر بن �أحمد بن ردحيل العمري أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة نربا�س ال�سند  -تو�صية،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٢٨١٩٨٦وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ
٢٠٢٢/٥/٢٥م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٠٨٣٥٦٣ :
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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خليفة بن عبداللـه بن عزاز الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سماء ال�سويق املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن خليفة بن عبداللـه بن عزاز الربيكي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة �سماء ال�سويق املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم ،١١٣٩٧٢٣
وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٥٦ :ر.ب٣١٥ :
هاتف رقم٩٢٢٣٣٢٣٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن عبدالقادر بن عبداللـه البلوكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطيع للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلن حممد بن عبدالقادر بن عبداللـه البلوكي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة املطيع للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١١٠٥٣٦٦وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي
كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥١٦٢٤٦٦ :
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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را�شد بن م�سعود بن حممد العامري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط العايل �ش�.ش.و
يعلن را�شد بن م�سعود بن حممد العامري أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة اخلط العايل �ش�.ش.و،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٢٧٤٣٨٢وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي
تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٩٩٤٧٤٥ :
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
حمود بن �سامل بن حممد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر هيتام العاملية �ش�.ش.و
يعلن حمود بن �سامل بن حممد احلجري أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة مناظر هيتام العاملية
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٣٥٤١١٣وللم�صفي وحـده
ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة
األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٥١١٥٧٥ :
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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�آمنة بنت �سامل بن حمد ال�شبلية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة براحة اخلابورة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �آمنة بنت �سامل بن حمد ال�شبلية أ�نـها تقوم بت�صفية �شركة براحة اخلابورة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،٣٢٤٢٥٦٠وللم�صفية وحـدها
ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفية ف ــي كافة
األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٤٠٦ :ر.ب٣١١ :
هاتف رقم٩٩٥٣٢١٧٤ :
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 اإلإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�شم�سة بنت �سعيد بن عقيدان العوي�سية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نور�س غال للتجارة �ش�.ش.و
تعلن �شم�سة بنت �سعيد بن عقيدان العوي�سية أ�نـها تقوم بت�صفية �شركة نور�س غال للتجارة
�ش�.ش.و ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٤١٣٨٧٥وللم�صفية وحـدها
ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفية ف ــي كافة
األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
غال  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٧٩٩٦٧٣ :
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 اإلإعـ 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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علي بن حممد بن جواد اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الزهراء للجملة �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن جواد اللواتي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة مركز الزهراء للجملة �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٠٩٣٦٦٣وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي
تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٣٦٧٦٣ :
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
حممود بن هالل بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الباطنة للخدمات ال�صناعية �ش.م.م
يعلن حممــود بن هــالل بن حم ــد الرواحــي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة الباط ــنة للخدم ــات
ال�صناعية �ش.م.م ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٥٨٤٧٣١وللم�صفي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي
كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٩٣ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٦٥٨٦٣٦٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن خليفة بن �سعود الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبال امل�سرات �ش.م.م
يعلن فهــد بن خليفــة بن �سع ــود الكلبانــي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة جبــال امل�س ــرات �ش.م.م،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٧٥٢٤١٣وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي
تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٤١٣٢٢٣ :
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 �أبو رنا العاملية  -تو�صية
يعلن فهد بن خليفة بن �سعود الكلباين �أنـه يقوم بت�صفية �شركة �أب ــو رن ــا العاملي ــة  -تو�صي ــة،
وامل�سجلـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرقــم  ،١٠٦٢٦٢٨وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي
تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
هاتف رقم٩٩٤١٣٢٢٣ :
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 �سامل بن عبداللـه الربا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الف�ضاء احلر لألأعمال �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه الربا�شــدي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة الف�ض ــاء احل ــر
لألأعمال �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،١٣٣١٨١٢وف ـق ــا التف ــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٦م ،وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٦١٧٤٤٨٨ :
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 �سليم بن �سامل الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن اللوية  -تو�صية
يعلن �سامل بن �سليم بن �سامل الها�شمي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة رك ــن اللوي ــة  -تو�صي ــة،
وامل�سجلـة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،١٢١٩٣٣٢وللم�صفي وحـده ح ــق متثيــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي
تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٣٣ :ر.ب٤١٦ :
هاتف رقم٩١٧٠٧١٩٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن را�شد بن �شنني الها�شمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلذر األأخ�ضر الدولية �ش.م.م
يعلن �صالح بن را�شد بن �شنني الها�شمي �أنـه يقوم بت�صفية �شركة اجلذر األأخ�ضر الدولية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،١١٨١٨٩٠وللم�صفي وحـده ح ــق
متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة
األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩١١٣٥١١٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علوي بن حفيظ بن طاهر الهادي باعمر
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املخت�ص األأول للتجارة �ش.م.م
يعلن علوي بن حفيظ بن طاهـر الهــادي باعمــر أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة املخت ــ�ص األأول
للتج ــارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٣٦٧٦٤وف ـق ــا التف ــاق
ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/٥م ،وللم�صف ــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان اآلآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٨١٤٧٧ :
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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بدر بن �سامل بن حمد العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عيون األأ�شخرة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن بــدر بن �سالــم بن حمــد العلــوي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة عي ــون األأ�شخــرة للتجــارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانــة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،١٠٧٧٠٣٩وللم�صف ــي
وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي
كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
هاتف رقم٩٩٠٠٦٩٧١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا اإلإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إإلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن جمعة بن عبدالرحمن الهوتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الوجلة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن جمعة بن عبدالرحمن الهوتــي أ�نـه يقوم بت�صفية �شركة �أن ــوار الوجل ــة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم ،١٠٧٥٢٣٩
وف ـق ــا التف ــاق ال�شركــاء امل ـ�ؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٠م ،وللم�صف ــي وحـده ح ــق متثيــل ال�شركة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفي ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٨٠٩٨٨٤ :
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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مو�ضي بنت عبداللـه بن علي اخلابورية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أم عبداللـه املتحدة �ش.م.م
تعلن مو�ضي بنت عبداللـه بن علي اخلابورية أ�نـها تقوم بت�صفية �شركة م�شاريع �أم عبداللـه
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ،١١١٩٥٢٥وللم�صف ــية
وحـدها ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفية
ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آآلتـي:
�ص.ب ٤٠٠ :ر.ب٣٢٦ :
هاتف رقم٩٥١٦٩١٨١ :
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 اإلإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الودائع الف�ضية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن مو�ضي بنت عبداللـه بن علي اخلابورية أ�نـها تقوم بت�صفية �شركة الودائع الف�ضية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم ،١٠٧٣١٧٨
وللم�صف ــية وحـدها ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة
امل�صفية ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٤٠٠ :ر.ب٣٢٦ :
هاتف رقم٩٥١٦٩١٨١ :
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 اإلإعـ 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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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أركان اخلابورة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلن مو�ض ــي بنت عبدالل ــه بن علـي اخلابورية �أنـها تقوم بت�صفية �شركة �أركان اخلابورة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم ،١٠٧٤٨٦٩
وللم�صف ــية وحـدها ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع
مراجعة امل�صفية ف ــي كافة األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ص.ب ٤٠٠ :ر.ب٣٢٦ :
هاتف رقم٩٥١٦٩١٨١ :
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 اإلإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
زهراء بنت م�صطفى بن حممد الزعابية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرو�ش الدولية �ش.م.م
تعلن زهراء بنت م�صطفى بن حممد الزعابية �أنـها تقوم بت�صفية �شركة مرو�ش الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سج ــل الـتجــاري بالرقــم  ،١٣٤٠٦٠٧وللم�صف ــية وحـدها
ح ــق متثيــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميع مراجعة امل�صفية ف ــي كافة
األأمور التــي تتعلق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم92441199 :
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 اإلإعـ 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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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هبة اخلليج للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي
ل�شركـ ــة هبة اخلليج للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1098930ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سراب الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلـن عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة ال�سراب الدولية للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1208223ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دقة التقنية للنظم األأمنية �ش.م.م
يعلـن عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركـ ــة دقة التقنية للنظم األأمنية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1170966ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جرب عبداحلكيم جرب �سيد �أحمد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منهاج للتكنولوجيا واخلدمات �ش.م.م
يعلـن جرب عبداحلكيم جرب �سيد �أحمد ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة منهاج للتكنولوجيا
واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1831585ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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را�شد بن احلميدي بن حممد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة موارد العوينات للتجارة  -تو�صية
يعلـن را�شد بن احلميدي بن حممد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة موارد العوينات للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1122764ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن �سيف ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن حممد بن �سيف ال�شيدي و�إخوانه للتجارة  -تو�صية
يعلـن را�شد بن حممد بن �سيف ال�شيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سيف بن حممد بن �سيف
ال�شيدي و�إخوانه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،3106500ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
را�شد بن �سامل بن خمي�س الرزيقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو �سامل الرزيقي لألأعمال الرائدة  -تو�صية
يعلـن را�شـ ــد بن �سال ــم بن خمي�س الرزيقـ ــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو �سالــم الرزيقي
لألأعمال الرائدة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1295431
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن مبارك بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة األأعراق للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن مبارك بن نا�صر الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة األأعراق للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1463438ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-353-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

حممد بن �سعيد بن حميد ال�شام�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سعيد بن حميد ال�شام�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن حميد ال�شام�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة حممد بن �سعيد بن
حميد ال�شام�سي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،3047920ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سيف ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل الربميي �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف ال�شيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�ستقبل الربميي �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1010152ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املعتز بن �سعيد بن �سويد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مبادرة للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلـن املعتز بن �سعيد بن �سويد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مبادرة للم�شاريع التجارية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1228449ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سلطان بن خليفة بن �سامل العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحور للبرتول  -ت�ضامنية
يعلـن �سلطان بن خليفة بن �سامل العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بحور للبرتول -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1367019ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يو�سف بن نا�صر بن �سيف املعويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املهمات الدولية �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن نا�صر بن �سيف املعويل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املهمات الدولية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1032994ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سليمان بن علي بن زاهر العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ناعور املاء �ش.م.م
يعلـن �سليمان بن علي بن زاهر العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ناعور املاء �ش.م.م ،وامل�سجلـة
لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1020233ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان
القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
دروي�ش بن حممد بن دروي�ش املالهي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �آفاق الغيل الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن دروي�ش بن حممد بن دروي�ش املالهي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �آفاق الغيل الع�صرية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1193018
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن عبداللـه بن حميد ال�سدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعدية للورود الوردية �ش.م.م
يعلـن خالد بن عبداللـه بن حميد ال�سدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�سعدية للورود الوردية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1173669ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداللـه بن ح�سن بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجمل لألأثاث  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن ح�سن بن �سليمان البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أجمل لألأثاث -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1355033ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ال�صافرة الذهبية للخدمات الريا�ضية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه باحجاج ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ال�صافرة الذهبية
للخدمات الريا�ضية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1006970
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن عبيد بن حممد اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبيد بن �أحمد ال�سعدي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خلفان بن عبيد بن حممد اخلنب�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عبيد بن �أحمد ال�سعدي
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1115643ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن �سليم الظهوري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قهوة األأمرية  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سعيد بن �سليم الظهوري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قهوة األأمرية  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1272651ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن مبارك النوفلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م
يعلـن علي بن حممد بن مبارك النوفلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع مدينة البدر �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1355932ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برلنت العاملية �ش.م.م
يعلـن عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة برلنت العاملية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1045154ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أ�سا�س اجلنوب للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن فهد بن عبدالعزيز بن عمر الروا�س ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �أ�سا�س اجلنوب للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1033976ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هيثم بن غا�سي النوبي اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بريق اجلازر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن هيثم بن غا�سي النوبي اجلنيبي ب�صفـته امل�صفي ل�شركة بريق اجلازر للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم  ،5115370عـن انتهـاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمموعة تكنيك الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي
ل�شركة جمموعة تكنيك الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجـ ــل الـتجـاري بالرق ــم
 ،1027141عـن انتهـاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جبل ال�سهيلي للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب �إميان الزدجايل للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـته امل�صفي ل�شركة
جبل ال�سهيلي للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجـ ــل الـتجـاري بالرق ــم ،1784765
عـن انتهـاء �أعمال الت�صفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزارع جبل �شم�س  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفي ل�شركة مزارع جبل �شم�س -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانــة ال�سجـ ــل الـتجـاري بالرق ــم  ،1088877عـن انتهـاء �أعمال
الت�صفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خمي�س بن حميد بن حمد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سما الباطنة املميزة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خمي�س بن حميد بن حمد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سما الباطنة املميزة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1044414
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة ب�شائر ال�سلطنة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�شائر ال�سلطنة الذهبية
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1153353
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �إبراهيم وم�سفر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إبراهيم وم�سفر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1010176ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة األأفق املتميز للحديد واخلردة  -ت�ضامنية
يعلـن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة األأفق املتميز للحديد
واخلردة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1166039ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلـن م�سفر بن طالب بن حممد الري�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�سفر بن طالب بن
حممد الري�سي و�شريكه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1074238ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط العايل للهند�سة  -تو�صية
يعلـن حممد بن علي بن �سامل العجمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة اخلط العايل للهند�سة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1079157ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن علي العجمي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن �سامل العجمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة حممد بن علي العجمي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،3125360
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن علي بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوابة لوى املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن علي بن حممد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بوابة لوى املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1153663
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الر�ؤية العاملية لال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م
يعلـن يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة الر�ؤية العاملية
لال�ستثمار وال�سياحة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1327730
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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غامن بن �سامل بن حممد املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منارة العقدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن غامن بن �سامل بن حممد املالكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة منارة العقدة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1052949ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة �صحار امل�شرقة للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة واحة �صحار امل�شرقة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234435ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �إبراهيم بن علي �آل علي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كمه خلدمات اآلآبار �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �إبراهيم بن علي �آل علي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة كمه خلدمات اآلآبار �ش.م.م،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1144608ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن زهران بن حممد احل�ضرمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فريق ال�صحراء الذهبي �ش.م.م
يعلـن حممد بن زهران بن حممد احل�ضرمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة فريق ال�صحراء
الذهبي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1164914ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عبداحلكيم بن حممد بن علي ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بر الربيك للتجارة  -تو�صية
يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن علي ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة بر الربيك
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،3145565ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �أحمد بن حممد ال�سعدوين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوعد الذهبي للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سامل بن �أحمد بن حممد ال�سعدوين ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة الوعد الذهبي
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،2196328ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�شبلي الرائدة  -ت�ضامنية
يعلـن م�صبح بن حميد بن �سعيد ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة م�شاريع ال�شبلي الرائدة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1279879ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن مالك بن حمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوابة اخل�ضراء املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن مالك بن حمد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بوابة اخل�ضراء املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1129862
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-362-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1468

�سالم بن حممد بن �سالم الريامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفياء الر�ستاق الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �سالم بن حممد بن �سالم الريامي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أفياء الر�ستاق الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1098750ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن ح�سني بن حممد املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سيم جمز ال�صغرى  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن ح�سني بن حممد املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ن�سيم جمز ال�صغرى -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1130236ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خالد بن حمد بن حميد بربور الهطايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أنهار العار�ض للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن خالد بن حمد بن حميد بربور الهطايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أنهار العار�ض
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1064054
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عمر بن دروي�ش بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عمر بن دروي�ش بن �سليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عمر بن دروي�ش بن �سليمان البلو�شي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عمر بن دروي�ش بن
�سليمان البلو�شي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1050195ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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طرفة بنت م�سلم بن مبارك املحاربية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة األأبراج املا�سية احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن طرفة بنت م�سلم بن مبارك املحاربية ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة األأبراج املا�سية
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1285782
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
�سيف بن �أحمد بن حممد الرحبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن �أحمد الرحبي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن �أحمد بن حممد الرحبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سيف بن �أحمد الرحبي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1587609
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سعيد بن حم�سن بن �سعيد جداد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطفل احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سعيد بن حم�سن بن �سعيد جداد الكثريي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الطفل احلديثة
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1211722ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن ح�سني بن حممد املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار املدينة الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن علي بن ح�سني بن حممد املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�سوار املدينة الوطنية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1125183ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب الفي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شروق ال�شم�س الباهر  -تو�صية
يعلـن مكتب الفي�صل للتدقيق واال�ست�شارات املالية ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة �شروق ال�شم�س
الباهر  -تو�صية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1114024ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
طالل بن ح�سني بن حممد املعيني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خط ال�شرق األأو�سط املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن طالل بن ح�سني بن حممد املعيني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة خط ال�شرق األأو�سط
املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1139441ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان ال�شرقية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سامل بن �سعيد احلجري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فر�سان ال�شرقية للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1288868ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ماجد بن عبداللـه بن حمد العبادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اجلبل ال�شامخ �ش.م.م
يعلـن ماجد بن عبداللـه بن حمد العبادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �آفاق اجلبل ال�شامخ
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1268358ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االحتاد الراقي  -تو�صية
يعلـن فائز بن مو�سى بن حمدان التميمي ب�صفـتــه امل�صف ــي ل�شرك ــة االحتاد الراقي  -تو�صية،
وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1009107ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برلنت للمعار�ض الدولية �ش.م.م
يعلـن عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة برلنت للمعار�ض
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1046348ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اليحمدي الوطنية �ش.م.م
يعلـن عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة اليحمدي الوطنية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1617176ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن خمي�س بن حممد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مناظر الربميي املتكاملة �ش.م.م
يعلـن �سامل بن خمي�س بن حممد العي�سائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مناظر الربميي املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1031419ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شموخ النجاح الراقي �ش.م.م
يعلـن خالد بن �سليمان بن �سعيد املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شموخ النجاح الراقي
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1234438ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مانع بن حمدان بن حميد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة املرام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مانع بن حمدان بن حميد البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة زهرة املرام للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1156792ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتوم بن عبداللـه بن خمي�س املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املقبايل لإلإن�شاءات العامة والتطوير �ش.م.م
يعلـن مكتوم بن عبداللـه بن خمي�س املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املقبايل لإلإن�شاءات
العامة والتطوير �ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1113585ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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يون�س بن حممد بن علي ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان اخلليج املتحدة �ش.م.م
يعلـن يون�س بن حممد بن علي ال�شيزاوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فر�سان اخلليج املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري  ،1036478ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبيد بن �سليم بن �سعيد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة واحة بهالء للم�شاريع الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن عبيد بن �سليم بن �سعيد املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة واحة بهالء للم�شاريع
الوطني ــة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٤٨٧٠ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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