
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٦٩(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

      وزارة العمــل

�صـادر فــي 2022/١١/2٣ باإجراء تعديل فـي بع�ض  قـــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم ٤٣٧/2022  

النقابـات  اأحكـام نظـام ت�سكيــل وت�سجيـــل وعمـل 

العماليــة واالتــحادات العمالــية واالحتــاد العــام 

لعمال �سلطنة عمان.

                          هيئة تنظيم االت�ساالت
قـرار رقم هـ ت اإ/2022/٣/2/١١٥2 - ٤    �صـادر فــي 2022/١١/2٣ بتعديل بع�ض اأحكام الئحة 

واالأجهزة  الرتددات  وا�ستخدام  ت�سجيل  تنظيم 

الراديوية وحتديد اأ�سعارها.

قـــــــرار رقـــــــــم 2022/٣/2/١١٥2 - ٥    �صادر فــــي 2022/١١/2٣ باإ�سـدار الئحـة تنظيــم 

اأ�سمــاء النطاقـات.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
  وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
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اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

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

ا�ستــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان خلدمات االأملنيوم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلود للتطوير �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد م�سقط احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثروات م�سقط للم�ساريع �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع الب�ستان للدواجن واالأعالف - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت ال�سرقية العاملية �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرياف النه�سة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول حي الرتاث للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم ال�سباح املثالية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنز ال�سرق الدولية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل اجلنوب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج امل�ستقبل لالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط ال�سويق الذهبي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برادات املقر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء خور ال�سيابي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة الطيبة للتجارة واخلدمات الفنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع االأ�سطورة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار القطيف �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض بريوت للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكليل الريا�ض للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع جرنا�ض �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الطبيعة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاقة للخدمات الهند�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن حممد بن �سليمان الكيومي و�سريكه 

للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الربتقال للتجميل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكان للخدمات املعمارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآمال الربونزية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دريد و�سركاه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سراع للتخلي�ض اجلمركي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خادم بن عبيد الربيكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباري الذهبية الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخور الذهبية الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رنني للرعاية ال�سحية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ض العامرات احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباهي الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة املغ�سيل للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املردا�ض املثالية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املق�سورة الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع الكور �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن �سامل الرو�سدي و�سريكه للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع التعمري لالإن�ساءات والت�سييد �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأرائك الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكيان املتكاملة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ساتني دار اخلري للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بور عي�سى للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات العذيبة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمانة ال�سر�ض الوطنية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حتفة مطرح احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معيار الثقة للتجارة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ورود العا�سد للتجارة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سن الفردو�ض الإدارة اال�ستثمارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديار عمان للتطوير وتنمية اال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املنرية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيد علي وحمزة لالإلكرتونيات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلعة العربية لالأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الريعان للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواهد �سحار الهند�سية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر املرجان لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمال الذهبية الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احليل احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سال�سل جود الذهبية �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإدارة الطاقة امل�ستدامة �ض.م.م.
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رقم 
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللبنات الدولية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األوان الطيف ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيافة لتجهيزات التموين �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثنائي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املعادن للتجارة واال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء املجد املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف الدمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عندليب ال�سيب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سارة ال�سرقية املميزة - ت�سامنية.

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

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

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عالمات العا�سمة للتجارة �ض.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املكتبية الذكية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج القلعة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتكار املثايل �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق الرنيم الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العماد خلدمات التاأمني �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل العربي وخالد الغافري للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سماء ال�سافية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ستج للتجارة ال�ساملة �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية العاملية احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الب�سرة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضموخ اإلإبداع للم�ضاريع الوطنية - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كواكب النور للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ه�ضاب الواحة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة وادي ح�ضون للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مل�ضات املنال للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط املعمورة للم�ضاريع املتكاملة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع �ضعيد املقبايل الوطنية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خدمات غ�ضيل الكلى الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة و�ضاب اخلري للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ازدهار اإلأفق للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضاريع اإلأهلية املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مروج العالية للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضعيد بن هالل و�ضامل بن �ضليمان الفار�ضي - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نور�ش املطيليع التجارية - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة عمورية احلديثة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإلأداء ال�ضحيح للتجارة واملقاوإلت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املدينة الزرقاء الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العامة للخدمات اإلإلكرتونية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املجرات املا�ضية للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الر�ضي�ش املميزة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اآفاق جمز للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تاأ�ضيل لال�ضتثمار والتدريب  �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بيت الكرم املتكاملة للتجارة واملقاوإلت  �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأعايل غالء للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م.
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وزارة العمــل

قـــرار وزاري

رقـــم 437/٢٠٢٢

باإجراء تعديل فـي بع�ض اأحكـام نظـام ت�سكيـل وت�سجيـل وعمل

 النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

ا�ستنادا اإىل قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم ٢٠٠٣/٣٥،

واإىل نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العماليـــة واالحتــاد العــــام 

لعمال �سلطنـة عمان ال�سادر بالقرار الوزاري رقم ٥٠٠/٢٠18، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة االأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على اأحكام نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات 

العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليه.

املــادة الثانيــــة

ت�ستمر الهيئات االإدارية للنقابات واالحتادات العمالية وجمل�س اإدارة االحتاد العام لعمال 

�سلطنة عمان، القائمة فـي تاريخ العمل بهذا القرار حتى تاريخ انتهاء مدتها، ما مل تنق�س 

قبل ذلك الأي �سبب اآخر.

املــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي: ٢8 من ربيع الثاني 1444هـ
املوافـــــق: ٢3 من نوفمبــــــــــر ٢٠٢٢م

د. حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــل
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تعديالت علـى اأحكـام نظـام ت�سكيـل وت�سجيــل وعمل
 النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بتعريف "النقابة العمالية" الوارد فـي املادة )1( من نظام ت�سكيل وت�سجيل وعمل 

اإليه،  امل�سار  عمان  �سلطنة  لعمال  العام  واالحتاد  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابات 

التعريف االآتي:

النقابة العمالية: تنظيم ي�سكل وفقا الأحكام هذا النظام فـي املن�ساأة التي يزيد عمالها 
على )٥٠( خم�سني عامال.

املــادة ) ٢ (

املواد )4٢/البنود ٢، ٦، ٧(، و)44(، و)٥4( من نظام ت�سكيــل وت�سجيــل  ت�ستبدل بن�سو�س 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليه، 

الن�سو�س االآتية:

املــادة )4٢/البنود ٢، ٦، ٧(

٢ - اأال يقل �سنه عن )٣٠( ثالثني عاما فـي تاريخ تقدمي طلب الرت�سح، واأن يكون متمتعا 

باالأهلية الكاملة.

٦ - اأن يكون املرت�سح لرئا�سة جمل�س االإدارة قد اأكمل فـي ع�سويته فـي الهيئة االإدارية 

للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو جمل�س اإدارة االحتاد العام الذي ميثله دورتني 

انتخابيتني كاملتني ملدة )8( ثمانية اأعوام متوا�سلة من تاريخ ان�سمامه للع�سوية.

٧ - اأن يكون املرت�سح لع�سوية جمل�س االإدارة قد اأكمل فـي ع�سويته فـي الهيئة االإدارية 

للنقابة العمالية اأو االحتاد العمايل اأو جمل�س اإدارة االحتاد العام الذي ميثله دورة 

انتخابية كاملة ملدة )4( اأربعة اأعوام مت�سلة من تاريخ ان�سمامه للع�سوية.

املــادة ) 44 (

تنتخـــب اجلمعيــة العموميــة لالحتاد العام فـي اأول اجتماع لها فـي الدورة االنتخابية 

مـن بني اأع�سائهــا رئيــ�سا ملجل�س االإدارة، و)1٠( ع�سرة اأع�ساء اآخرين لع�سوية املجل�س 

ملدة )4( اأربعة اأعوام.
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ويجوز متديد مدة الع�سوية ملدة ال تتجاوز عاما من تاريخ انتهاء الع�سوية فـي حالة 

تعذر اإجراء االنتخابات الأي �سبب من االأ�سباب التي يقدرها الوزير.

ويتوىل جمل�س االإدارة فـي اأول اجتماع له اختيار اأع�ساء هيئة املكتب االإداري من بني 

اأع�سائه عددهم )4( اأربعة اأع�ساء يرتاأ�سهم رئي�س جمل�س االإدارة.

وعلى رئي�س جمل�س االإدارة اأن يختار من بني اأع�ساء املكتب االإداري نائبا له يحل حمله 

فـي رئا�سة جمل�س االإدارة ورئا�سة هيئة املكتب االإداري فـي حال غيابــه اأو خلــو من�سبــه 

الأي �سبب كان.

واإذا خال مكان ع�سو اأو اأكرث من اأع�ساء جمل�س االإدارة الأي �سبب كان، يحل حمله املر�سح 

التايل له فـي ترتيب عدد االأ�سوات، على اأن ي�ستكمل هذا املر�سح املــدة املقــررة للــدورة 

التــي مت انتخابه فـيها.

وفـي جميــع االأحــوال، ال يجــوز اأن يقــل عــدد اأع�ســاء جملــ�س االإدارة عن )٦( �ستة اأع�ساء، 

ما مل يقع خلو املكان خالل االأ�سهر ال�ستة ال�سابقة على انتهاء فرتة املجل�س.

املــادة ) ٥4 (

ت�سقط ع�سوية اأع�ساء الهيئة االإدارية للنقابة العمالية واأع�ساء الهيئة االإدارية لالحتاد 

العمايل اأو اأع�ساء جمل�س اإدارة االحتاد العام على النحو االآتي:

اأوال: حــاالت انتهــاء الع�سويــة فـي الهيئــة االإدارية للنقابة العمالية والهيئة االإدارية 

لالحتاد العمايل:

1 - انتهاء مدة الع�سوية.

٢ - اال�ستقالة.

٣ - فقد �سرط من �سروط الع�سوية.

4 - الوفاة.

٥ - الف�سل من الع�سوية.
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ثانيا: حاالت انتهاء الع�سوية فـي جمل�س اإدارة االحتاد العام:

1 - اال�ستقالة.

 ٢ - انتهـــاء عالقـــة العـــمل بني الع�ســــو واملن�ســـاأة التـــي يعمـــل بهـــا مـا لــم ينتقــل 

اإىل من�ساأة اأخرى خالل )٣( ثالثة اأ�سهر من تاريخ انتهاء عالقة العمل.

٣ - الوفاة.

4 - الف�سل من الع�سوية.

 وفـي جميع االأحــوال، ال ت�سقــط الع�سويــة فـي الهيئـــة االإداريـــة للنقابـــة العماليـة 

العام فـي حالة ف�سل �ساحب  االإدارة لالحتاد  اأو فـي جمل�س  العمايل  اأو االحتاد 

العمــل للع�ســـو اإال بعــد �ســـدور حكــم ق�سائي نهائي يق�سي ب�سحة قرار الف�سل 

فـي حال قيام الع�سو مبقا�ساة جهة عمله.

املــادة ) 3 (

النقابات  وعمل  وت�سجيل  ت�سكيل  نظام  من   )٣٠( املادة  اإىل   )٣( برقم  جديد  بند  ي�ساف 

العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان امل�سار اإليه، ن�سه االآتي:

٣ - اأن يكون قد اأكمل فـي ع�سوية الهيئة االإدارية للنقابة العمالية املنتمي اإليها دورة 

انتخابية كاملة ملدة )4( اأربعة اأعوام.
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هيئة تنظيم االت�صاالت
قـرار 

 رقم هـ ت اإ/١١٥2/2/٣/2022 - ٤
بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم ت�صجيل

وا�صتخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�صعارها     

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، 
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،

اأ�سعارها  وحتديد  الراديوية  واالأجهزة  الرتددات  وا�ستخدام  ت�سجيل  تنظيم  الئحة  واإلى 
ال�سادرة بالقرار رقم 2008/133،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،
واإلى موافقة وزارة املالية،

وبنــاء علـــى مـا تقت�سيــه امل�سلحــة العامــة. 

تـقـــرر
املــادة االأولـــــى

االآتي:  الن�س  اإليه،  امل�سار  القرار رقم 2008/133  املادة احلادية ع�سرة من  ي�ستبدل بن�س 
"تقوم الهيئة باإ�سدار املالحق الالزمة لتنفيذ اأحكام هذه الالئحة، واإجراء التعديالت 
الدورية عليها وفقا لتو�سيات وقرارات االحتاد الدويل لالت�ساالت واملنظمات الدولية 

ومتطلبات ال�سوق، على اأن يتم ن�سرها عرب موقع الهيئة االإلكرتوين".

املــادة الثانيــــة

الدولية(، وباجلدول رقم  ي�ستبدل باجلدول رقم )51: ر�سم ت�سجيل خدمات االت�ساالت 
البند رقم 8-6-2-3 من  الواردين فـي  ا�ستخدام خدمات االت�ساالت الدولية(  )52: ر�سم 
املادة رقم )8( من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد 

اأ�سعارها امل�سار اإليها، اجلدولني االآتيني: 
"ر�صم الت�صجيل:

جدول 51: ر�سم ت�سجيل خدمات االت�ساالت الدولية".

 4000  x التغطيـــة  عامـــل   x )ميجاهريتـــز(  الكلـــي  النطـــاق  عــــر�س   = الت�سجيـــــل  ر�ســم 
)اأربعة اآالف ريال عماين( x عامــل التــردد
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"ر�صم اال�صتخدام:

10.000  x التغطيــة  عامــل   x )ميجاهريتــز(  الكلــي  النطـاق  عــر�س   = اال�ستخــدام  ر�ســم 
)ع�سرة اآالف ريال عماين( x عامل الرتدد 

جدول 52: ر�سم ا�ستخدام خدمات االت�ساالت الدولية ".

املــادة الثالثــــة
ي�ســاف جـــدول جديـــد برقـــم )53( مكـــررا اإلى البنـــد رقــم 8-6-2-3 من املـــادة رقـــم )8( 
من الئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار 

اإليها، على النحو االآتي:

"ووفقا لهذه املعادلة فاإنه يتم حتديد عامل الرتدد، على النحو االآتي:

عامل الرتدد:

جدول )53(: مكررا: عامل تردد خدمات االت�ساالت الدولية".
املــادة الرابعــة

تلغى املالحق )ج، د، هـ، و، ز، ط، ك، ي، م، ن( املرفقة بالئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام 
الرتددات واالأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها امل�سار اإليها.

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

�صـدر فـي: 28 من ربيع الثـاني ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: 2٣ مـن نوفمبــــــــــر 2022م
�صالــم بــن نا�صــر العوفــي 

 رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت 

عامل الرتددالنطاق الرتددي

1اأقل من 24 جيجاهرتز

0.05اأكرب من اأو ي�ساوي 24 جيجاهرتز

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

قـــرار

رقــم ١١٥2/2/٣/2022-٥

باإ�ســدار الئحــة تنظيــم اأ�سمــاء النطاقـات

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،
واإلى قانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105،

واإلى الئحة تنظيم اأ�سماء النطاقات ال�سادرة بالقرار رقم 2012/119،
واإلى القرار رقم 2012/120 بتحديد ر�سوم اعتماد م�سجل ور�سوم ت�سجيل اأ�سماء النطاقات 

،.om  حتت امل�ستويني العلويني .عمان و
واإلى موافقة وزارة املالية،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
يعمل فـي �ساأن تنظيم اأ�سماء النطاقات باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة
يلغى القراران الوزاريان رقما 2012/119، و2012/120 امل�سار اإليهما، كما يلغى كل ما يخالف 

الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد م�سي )4( اأربعة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�سـدر فـي: 2٨ من ربيع الثـاني ١444هـ
املـوافــــق: 2٣ مـن نوفمبــــــــــر 2022م

                                                                                       �سالــم بــن نا�ســر العوفــي 
 رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت 
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الئحـة تنظيـم اأ�سمـاء النطاقـات

الف�ســـل االأول

تعريفـــات 

املــادة ) ١ (

 فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت، والئحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات االآتية 

املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

١ - ا�سـم النطـاق: 

رمـوز  يتكون من  االإنرتنت،  �سبكــة  علـــى  االعتبــــاري  اأو  الطبيعــــي  ال�سخـــ�س  عنــــوان 

عبــارة عن حروف اأو اأرقام اأو حروف واأرقام.

 :).om( 2 - نطاق امل�ستوى العلوي

امل�ستوى العلوي الأ�سماء نطاقات رمز �سلطنة عمان )om( باالأحرف الالتينية.

٣ - نطاق امل�ستوى العلوي).عمان(: 

 امل�ستوى العلوي الأ�سماء نطاقات �سلطنة عمان باالأحرف العربية.

4 - ا�سم نطاق امل�ستوى الثاين: 

)domainname.om( :ا�سم نطاق يندرج مبا�سرة حتت نطاق امل�ستوى العلوي، مثل

٥ - املنطقــة: 

قطاع فرعي من ا�سم النطاق يندرج حتت نطاق امل�ستوى العلوي.

٦ - نظـام ال�سجـل: 

جمموعة من الربامج املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات - كاأجهزة اخلوادم، ووحدات 

التوزيع والتحويل، واالأجهزة املرتبطة بجدران احلماية، والربجميات املن�سبة عليها - 

معدة الإدخال وتخزين وحفظ البيانات.
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٧ - قاعدة بيانات ال�سجل: 
كافــة  وحفــظ  وتخزيــن  الإدخـــال  ال�سجــل  نظام  فـي  الهيئة  تن�سئها  بيانــــات  قاعـــدة 

البيانـــات واملعلومات ذات ال�سلة با�سم النطاق.
٨ - الت�سجيـل: 

اإدخال وتخزين وحفظ ا�سم النطاق فـي نظام ال�سجل.
٩ - اإلغاء الت�سجيل: 

اإزالة ا�سم النطاق من نظام ال�سجل.
١0 - امل�سجـل املعتمـد: 

النطاقات،  اأ�سماء  الهيئة بتلقي طلبات ت�سجيل  ال�سخ�س االعتباري امل�سرح له من 
والبت فـيهـــا وت�سجيلهـــا ونقلهـــا ووقفها واإلغائهــا، واتخــاذ كافــة االإجـــراءات املتعلقة 
ت�سدرها  التي  امل�سجل(  اعتماد  )اتفاقية  فـي  املحددة  ال�سالحيات  حــدود  فـي  بها 

الهيئة.
١١ - طالـب الت�سجيـل: 

ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتباري الذي يتقدم اإلى م�سجل معتمد بطلب ت�سجيل ا�سم 
نطاق، وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س.

١2 - �ساحـب الت�سجيـل: 
كل طالب ت�سجيل متت املوافقة على طلبه.

:) WHOIS( ١٣ - خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات
خدمــة اإتاحــة عـــر�س بع�س املعلومات اخلا�سة بت�سجيل اأ�سماء النطاقـــات مـن قبــل 

اإدارة اأ�سماء النطاقات فـي الهيئة.
١4 - كلمـة املــرور: 

جمموعة رموز عبارة عن حروف اأو اأرقام اأو حروف واأرقام يزود بها �ساحب الت�سجيل 
اآليا لال�ستخدام فـي اإجراء اأي تعديالت على ا�سم النطاق.

١٥ - االأ�سمــاء املميــزة: 
اأ�سماء نطاقات مكونة من كلمة عامة اأو اأكرث اأو رقم اأو حرف اأو اأرقام اأو حروف اأو 

ح�سب ما تراه الهيئة وفقا ملتطلبات العر�س والطلب الأ�سماء النطاقات.
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الف�ســل الثانـــي

ت�سجيـل اأ�سمـاء النطاقـات

املــادة ) 2 (

يكون ا�سم النطاق حتت نطاق امل�ستوى العلوي)om.( ، على النحو االآتي:

)om.ا�سم النطاق(. - 1

)om.املنطقة.ا�سم النطاق(. - 2

 املــادة ) ٣ (

يتكون ا�سم النطاق حتت نطاق امل�ستوى العلوي )om.( من جمموعة حروف هجائية التينية 

ال يقل عددها عن )2( اثنني، وال يزيد على )63( ثالثة و�ستني حرفا اأو ما يقابل هذا العدد 

النطاق عالمة )-(،  ا�سم  يت�سمن  اأن  واالأرقام، ويجوز  الالتينية  الهجائية  من احلروف 

�سريطة اأال يكون موقعها فـي بداية اال�سم اأو فـي نهايته.

كمـا يجــوز للهيئـــة ال�سماح بت�سجيـــل ا�ســـم نطاق حتت نطاق امل�ستوى العلوي )om.( يتكــون 

من حرف هجائي التيني واحد فقط اأو ما يقابله من االأرقام املفردة.

املــادة ) 4 (

تكون اأ�سماء النطاقات حتت نطاق امل�ستوى العلوي ).عمان( على �سورة )ا�سم النطاق.عمان(.

املــادة ) ٥ (

).عمان( من جمموعة حروف هجائية  العلوي  امل�ستوى  النطاق حتت نطاق  ا�سم  يتكون 

عربية ال يقل عددها عن )2( اثنني، وال يزيد على )63( ثالثة و�ستني حرفا، اأو ما يقابل 

هذا العدد من احلروف الهجائية واالأرقام العربية، ويجوز اأن يت�سمن ا�سم النطاق عالمة 

)-(، �سريطة اأال يكون موقعها فـي بداية اال�سم اأو فـي نهايته.

كما يجوز للهيئة ال�سماح بت�سجيل ا�سم نطاق حتت نطاق امل�ستوى العلوي ).عمان( مكونا 

من حرف هجائي عربي واحد فقط اأو ما يقابله من االأرقام العربية املفردة.
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املــادة ) ٦ (

 يلتزم طالب الت�سجيل عند تقدمي طلب الت�سجيل باالآتي:

اأن تكون جميع املعلومات املقدمة لت�سجيل ا�سم النطاق كاملة و�سحيحة وحمدثة.  - 1 

اأال يتداخل ا�سم النطاق املطلوب ت�سجيله مع حقوق اأي طرف ثالث اأو ينتهكها.  - 2 

اأال يتعار�س ا�ستخدام ا�سم النطاق مع النظام العام.  - 3

املوافقـــة علـــى عر�س بيانـــــات طالب الت�سجيل املتح�سلة عند ت�سجيـــل ا�ســـم نطــاق   - 4

فـي خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات )WHOIS( ، وذلك وفقا ملا حتدده الهيئة.

اإعادة حتويل مت�سفحي املوقــع االإلكتـــروين الـــذي يحمــل ا�ســم  املوافقة على عدم   - 5

النطــــاق اإلـى اأي موقع قــــد ي�سكـــل اأي ت�سليل ملت�سفحــــي املوقـــع اأو تهديـد الأمنهم 

اأو اأمن �سبكة االإنرتنت.

وفـي جميع االأحوال، يجب على �ساحب الت�سجيل �سداد ر�سم ت�سجيل ا�سم النطاق، والوارد 

فـي الف�سل اخلام�س من هذه الالئحة. 

املــادة ) ٧ (

ال يعد �ساحــــب الت�سجيــــل مالكــــا ال�ســــم النطاق، وال يجوز له الت�سرف فـيــه مبا يتعار�س 

مع اأحكام هذه الالئحة اأو اال�سرتاطات وال�سوابط التي ت�سدرها الهيئة.

املــادة ) ٨ (

يكون ت�سجيل اأ�سماء نطاقات امل�ستوى الثاين لـ)om.( متاحا للعمانيني، ووحدات اجلهاز االإداري 

للدولة وغريها من االأ�سخا�س االعتبارية العامة، وال�سفارات االأجنبية داخل �سلطنة عمان، 

الربحية  غري  واجلهات  والنقابات،  املهنية  اأو  االأهلية  واجلمعيات  وال�سركات،  واملوؤ�س�سات 

املرخ�س لها مبزاولة اأن�سطتها من اجلهات املخت�سة فـي �سلطنة عمان.

�سلطنة عمان  ال�سركات من خارج  اأو  املوؤ�س�سات  اأو  العمانيني  ال�سماح لغري  للهيئة  ويجوز 

بت�سجيل ا�سم نطاق امل�ستوى الثاين لـ )om.( مبا�سرة، وذلك وفقا لال�سرتاطات وال�سوابط 

التي ت�سدرها الهيئة.
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املــادة ) ٩ (

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت نطاق امل�ستوى العلوي ).عمان( اأن يكون طالب الت�سجيل 
االعتبارية  االأ�سخا�س  للدولة وغريها من  االإداري  اجلهاز  اإحدى وحدات  عمانيا اأو من 
اأو اجلهات  اأو النقابات  اأو املهنية،  اأو اجلمعيات االأهلية  اأو ال�سركات،  املوؤ�س�سات  اأو  العامة، 

غري الربحية املرخ�س لها مبزاولة اأن�سطتها فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) ١0 (

ي�ستــرط لت�سجيــل ا�ســم نطاق حتـــت النطاقـــني )co.om.( و )com.om.( اأن يكــــون طالــــب 
الت�سجيل موؤ�س�سة اأو �سركة جتارية مرخ�سا لها مبزاولة اأن�سطتها فـي �سلطنة عمان.

ويجوز للهيئة ال�سماح للموؤ�س�سات وال�سركات من خارج �سلطنة عمان بت�سجيل ا�سم نطاق 
حتــــــت النطاقـــــــني )co.om.( و )com.om.( ، وذلك وفقــــــــا لال�سرتاطـــــــات وال�سوابــــــــط 

التــي ت�سدرهــــا الهيئـــة.

املــادة ) ١١ (

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )edu.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل موؤ�س�سة 
تعليمية حكومية اأو خا�سة معتمدة من اجلهات املخت�سة فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) ١2 (

ي�سرتط لت�سجيل ا�ســــم نطــــاق حتـــت النطـــاق )gov.om.( اأن يكون طالــب الت�سجيــل وحــدة 
من وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�س االعتبارية العامة.

املــادة ) ١٣ (

 ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )net.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل مرخ�سا 
له مبزاولة اأن�سطة خدمات االت�ساالت وتقنية املعلومات فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) ١4 (

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )org.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل موؤ�س�سة 
ذات نفع عام، كاجلمعيات االأهلية اأو املهنية اأو النقابات اأو اجلهات غري الربحية املرخ�س 

لها مبزاولة اأن�سطتها من اجلهات املخت�سة فـي �سلطنة عمان.
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املــادة ) ١٥ (

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )museum.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل وحدة 

املخت�ســـة  العامة  االعتبارية  االأ�سخا�س  للدولة وغريها من  االإداري  من وحدات اجلهاز 

بــــــاإدارة املتاحــــــف، اأو جهـــــــة خا�ســة مرخ�ســا لهـــــا بــــــذلك قانونـــــــا مــن اجلهــــــات املخت�ســــة 

فـي �سلطنـــة عمـــان.

املــادة ) ١٦ (

ي�ستــــرط لت�سجيــــل ا�ســــم نطــــاق حتت النطاق )me.om.( اأن يكون طالـــب الت�سجيل عمانيا 

اأو من املقيمني فـي �سلطنة عمان، وم�ستوفـيا اال�سرتاطات املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة 

اأو القرارات التي ت�سدرها الهيئة.

املــادة ) ١٧ (

ي�سرتط لت�سجيل ا�سم نطاق حتت النطاق )med.om.( اأن يكون طالب الت�سجيل موؤ�س�سة 

�سحية حكومية اأو خا�سة مرخ�سا لها مبزاولة اأن�سطتها فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) ١٨ (

يكـــون ت�سجيــــل ا�ســم النطـــاق بطلـــب يقـــدم مــن طالــب الت�سجيـــل اإلــــى امل�سجـــل املعتمــد، 

على النموذج املعد لهذا الغر�س.

اإلكرتونيا،  الطلب  تلقي  عند  مبا�سرة  النطاق  ا�سم  ت�سجيل  املعتمد  امل�سجل  على  ويجب 

وعليه التحقق من ا�ستيفاء الطلب �سروط الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة.

كمــا يجــب علــى امل�سجل املعتمد التاأكد من ا�ستكمـــال امل�ستنـــدات املقدمــة و�سحتهــا خــالل 

مدة ال تتجاوز )24( اأربع وع�سرين �ساعة من تاريخ ت�سجيل ا�سم النطاق، واإخطار �ساحب 

الت�سجيل با�ستيفاء امل�ستندات املطلوبة خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالثة اأيام من اإخطاره 

بـــذلك، وحـــذف ا�ســــم النطـــاق فـي حالــــة عـــدم ا�ستيفائـــه ال�ســـروط بعــد املــدة امل�سـار اإليهــا، 

مع اإ�سعار �ساحب الت�سجيل باإلغاء الت�سجيل.
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املــادة ) ١٩ (

يكون ت�سجيل ا�سم النطاق ملدة ال تقل عن )1( عام، وال تزيد على )5( خم�سة اأعوام، قابلة 
للتجديد بناء على طلب �ساحب الت�سجيل، وعلى امل�سجل املعتمد البت فـي الطلب وجتديد 

ا�سم النطاق خالل مدة ال تزيد على )24( اأربع وع�سرين �ساعة من وقت تقدمي الطلب.

املــادة ) 20 (

فـي حال انتهاء مدة ت�سجيل ا�سم النطاق دون جتديده، يجوز للهيئة منح �ساحب الت�سجيل 
مدة اإ�سافـية ال تتجاوز )30( ثالثني يوما، وبعد انق�ساء املدة االإ�سافـية دون جتديد ا�سم 
النطاق يتم وقفه مدة ال تزيد على )30( ثالثني يوما، وال يجوز خاللها ل�ساحب الت�سجيل 
ا�ستعماله اأو اإجراء اأي تعديالت عليه اإال بتجديد، ويعترب الت�سجيل منتهيا عند انتهاء مدة 

الوقف دون اإعادة التجديد.

املــادة ) 2١ (

ي�سرتط لنقل ت�سجيل ا�سم نطاق من �ساحب ت�سجيل اإلى اآخر، اتباع االإجراءات االآتية:
به  اخلا�س  الت�سجيل  لنقل  املعتمد  للم�سجل  الت�سجيل  �ساحب  من  طلب  تقدمي   - 1
اإلى �سخ�س طبيعي اأو اعتباري اآخر مت�سمنا كلمة املرور اخلا�سة به - والتي تقدم 

بطريقة اآمنة - ومو�سحا فـيه اأ�سباب ذلك.

يفـيد  املعتمد  للم�سجل  اإليه  الت�سجيل  نقل  املطلوب  ال�سخ�س  من  خطاب  تقدمي   - 2
قبوله نقل الت�سجيل وموافقته على ا�سرتاطات الت�سجيل املن�سو�س عليها فـي هذه 

الالئحة اأو ال�سادرة من الهيئة فـي هذا ال�ساأن.

�سداد ر�سم نقل ت�سجيل ا�سم نطاق من قبل ال�سخ�س الذي �سينقل اإليه ا�سم النطاق،   - 3
والوارد فـي الف�سل اخلام�س من هذه الالئحة.

املــادة ) 22 (

ل�ساحب الت�سجيل احلق فـي نقل ت�سجيل ا�سم النطاق اخلا�س به اإلى م�سجل معتمد اآخر، 
وذلك مبوجب طلب يقدمه اإليه، مت�سمنا كلمة املرور اخلا�سة به، وعلى امل�سجل املعتمد 
البت فـي طلب النقل خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ تقدميه، واإخطار �ساحب الت�سجيل 

بقراره.
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وال يجــــوز للم�سجـــل املعتمـــد االأول االعتــــرا�س علــى نقـــل ا�ســم النطاق اأو اتخاذ اإجراءات 

اأو تدابري من �ساأنها منع اأو تاأخري اإمتامه.

الت�سجيل  اأي ر�سوم من �ساحب  املعتمد حت�سيل  وفـي جميع االأحوال، ال يجوز للم�سجل 

عند نقل ت�سجيل ا�سم نطاق اإلى م�سجل معتمد اآخر.

املــادة ) 2٣ (

على امل�سجل املعتمد اإلغاء ت�سجيل ا�سم النطاق بناء على طلب �ساحب الت�سجيل، ويكون ا�سم 

النطاق امللغى متاحا لت�سجيل جديد بعد م�سي )5( خم�سة اأيام من تاريخ اإلغاء الت�سجيل 

ال�سابق.

الف�ســل الثالـــث

امل�سجــل املعتمـــد

املــادة ) 24 (

يكون اعتماد امل�سجل بطلب يقدم اإلى الهيئة مرفقا به كافة امل�ستندات املحددة فـي منوذج 

اتفاقيــة اعتمــاد امل�سجل ال�سادر من الهيئة، وعلى الهيئة البت فـي هذا الطلب وفقا ملـــا هــو 

من�سو�س عليه فـي منوذج االتفاقية امل�سار اإليها.

املــادة ) 2٥ (

فـيـــما لـــم يــرد ب�ساأنــه نـــ�س خا�س فـي هذه الالئحــة، يعمــل فـي �ســـاأن اآليــة اعتــماد امل�سجــل 

اأو وقف اعتماده اأو اإلغائه، وم�سوؤولياته وواجباته وفقا التفاقية اعتماد امل�سجل.

املــادة ) 2٦ (

يلتزم امل�سجل املعتمد باالآتي:

املحافظـــة على �سريــة املعلومــات املقدمة من �ساحب الت�سجيل، وعــدم ا�ستخدامهـا  - 1

اإال لالأغرا�س الت�سغيلية.

االحتفــاظ بال�سجـــالت وامللفـــات املن�سو�س عليها فـي اتفاقيــة اعتمــــاد امل�سجــل مــدة  - 2

اعتماده، وكذلك ملدة )5( خم�سة اأعوام الحقة على انتهاء هذه املدة.
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القيــــام - عنــــد اإ�سعـــــاره من الهيئــــة مببا�سرة اإجـــراءات اإنهـــاء اعتمـــاده الأي �سبــــب  - 3

من االأ�سباب املن�سو�س عليها فـي اتفاقية اعتماد امل�سجل- باالآتي:

اإ�سعار اأ�سحاب الت�سجيل امل�سجلني لديه بانتهاء اعتماده.  اأ - 

التن�سيق مع امل�سجلني املعتمدين املحددين من قبل الهيئة الإمتام عملية نقل   ب - 

اأ�سماء النطاقات امل�سجلة لديه وفقا لتوجيهات الهيئة فـي هذا ال�ساأن.

التوقف عن تقدمي خدمات الت�سجيل اإلى حاملي االأ�سماء امل�سجلة.  ج - 

�سداد ر�سوم جتديد اعتماد امل�سجل فـي املوعد الذي حتدده الهيئة. - 4

الف�ســـل الرابـــع

�سالحيـــات الهيئـــة

املــادة ) 2٧ (

تخت�س الهيئة باإدارة اأ�سماء النطاقات حتت نطاق امل�ستويني العلويني )om.( و ).عمان(، 

ولها فـي �سبيل ذلك القيام باالآتي:

و�سع القواعد والتعليمات واالإر�سادات اخلا�سة باإدارة اأ�سماء النطاقات.   - 1

اعتمـــاد امل�سجلـــني، ون�ســر قائمــة باأ�سمائهــم فـي املوقــع االإلكرتونـــي للهيئــة اأو بـــاأي   - 2

و�سيلة اأخرى.

الرقابـــة علـــى امل�سجلني املعتمدين واأ�سحاب الت�سجيل للتحقــق من مـــدى التزامهـــم   - 3

بتنفـيذ القواعد والتعليمات واالإر�سادات املتعلقة باأ�سماء النطاقات. 

املــادة ) 2٨ (

تختـــ�س الـــهيئـــة بـاإدارة نظــام �سجـــل اأ�سماء نطاقات امل�ستـــويني العلــــويني )om.( و ).عمان(، 

وال يجوز لها الت�سريح الأحد بالدخول اإليه جزئيا اأو كليا ما مل يكن طالب الدخول موفرا 

خوادم ثانوية لنظام �سجل اأ�سماء نطاقات امل�ستويني العلويني امل�سار اإليهما، اأو جهة ر�سمية 

بناء على مربرات قانونية، ويجب على اجلهات امل�سرح لها بالدخول االلتزام باالآتي:
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اأن يكون الدخول فـي حدود الغايات امل�سرح الأجلها.  - 1

املحافظة على �سرية املعلومات املتح�سل عليها من الدخول، وعدم اإتاحتها الأي طرف   - 2

اآخر اإال مبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة.

اتخـــاذ جميــع االإجــراءات الالزمة ل�سمان الدخول االآمن واحليلولــة دون النفــاذ   - 3

غري امل�سرح به اإلى �سجالت النطاقات.

حـــذف البيانـــات التــي تــم احل�ســـول عليها مبجرد انتهاء الغـــر�س الـذي مــن اأجلــه   - 4

مت منح �سالحيات الدخول.

املــادة ) 2٩ (

تخت�س الهيئة بتحديد واإدارة ا�ستخدام االأ�سماء املحظورة والتي ال يجوز ت�سجيلها كاأ�سماء 

نطاقات الأ�سباب قانونية اأو اأخالقية اأو ثقافـية اأو فنية اأو الأي اأ�سباب اأخرى تقدرها الهيئة.

ويجوز للهيئة بناء على طلب ذوي ال�ساأن املوافقة على ت�سجيل ا�سم نطاق يحتوي على كلمة 

اأو اأكثــر مـــن الكلمــات املحظــورة، �سريطــة تقدمي دليـــل كـــاف على اأن الكلمـــة اأو الكلمــــات 

املحظورة املراد اإدراجها فـي اال�سم ال تتعار�س مع الغاية من احلظر.

املــادة ) ٣0 (

تقوم الهيئة فـي تقدمي خدمة تعريف اأ�سماء النطاقات )WHOIS( مبراعاة متكني امل�ستخدم 

اإلى النظام املو�سل بقاعدة بيانات ال�سجل ال�ستعرا�س بع�س البيانات املتعلقة  من النفاذ 

بالت�سجيل والتي قد حتتوي على بيانات ت�سجيل ا�سم النطاق، وبيانات �ساحب الت�سجيل، 

وبيانات فنيي االت�ساالت، وذلك ح�سبما حتدده الهيئة فـي هذا ال�ساأن. 

املــادة ) ٣١ (

تخت�س الهيئة بتحديد واإدارة اأ�سماء النطاقات املميزة واآلية ت�سجيلها، وذلك وفقا لل�سوابط 

وال�سروط والر�سوم اخلا�سة بت�سجيلها والتي ي�سدر بها قرار من الرئي�س التنفـيذي للهيئة.
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املــادة ) 32 (

مع عدم اإلإخالل باأحكام املادة )51( مكررا 3 من قانون تنظيم االت�صاالت، تخت�ص الهيئة 

بالبت فـي النزاعات التي تن�ساأ بني امل�سجلني املعتمدين فـيما بينهم اأو مع اأ�سحاب الت�سجيل، 

ويجـــوز لها اإحالــــة النزاعـــات بني اأ�سحـــاب الت�سجيـــل اإىل جهـــة حتكيــم حتددهـــا الهيئــــة 

فـي قائمة تن�سرها للبت فـي النزاعات املعرو�سة عليها. 

الف�صـــل اخلامــــ�س

الر�صـــــوم 

املــادة ) 33 (

حتدد ر�سوم طلب اعتماد م�سجل وجتديده، ور�سوم ت�سجيل اأ�سماء النطاقات وجتديدها حتت 

نطاق امل�ستويني العلويني )om.( و(.عمان( واخلدمات املرتبطة بالت�سجيل وفقا لالآتي: 

اأوال: ر�سوم اعتماد م�سجل لت�سجيل اأ�سماء نطاقات امل�ستويني العلويني (om.( و(.عمان (

رقم

الت�صل�صل
وعـاء الـر�صــم

قيمة الر�صم

بالريال العماين

1

درا�سة طلب

 اعتماد م�سجل

- (100( )غري قابلة لال�سرتجاع( بالن�سبـــة للموؤ�س�ســات 

امل�سجلة لدى هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

 - (200( )غري قابلة لال�سرتجاع( لباقي املوؤ�س�سات.

2

اإ�سدار اأو جتديد 

اعتماد م�سجل

- (250( )غري قابلة لال�سرتجاع( بالن�سبـــة للموؤ�س�سات 

امل�سجلة لدى هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

-(500( )غري قابلة لال�سرتجاع( لباقي املوؤ�س�سات.
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ثانيا: ر�سوم ت�سجيل وجتديد ونقل ت�سجيل اأ�سماء نطاقات امل�ستويني العلويني (om.( و(.عمان(

املــادة ) 34 (

يجــــب على امل�سجـــل املعتمــد حت�سيــل الر�ســـوم املن�ســو�ص عليها فـي "ثانيا" مــن املــادة )33( 

من هذه الالئحة، وتوريدها للهيئة.

املــادة ) 35 (

اأ�سماء النطاقات  إل يجوز للم�سجل املعتمد حت�سيل مبالغ ت�سغيلية عن ت�سجيل وجتديد 

العمانية بن�سبة تتجاوز )100%( مائة باملائة من قيمة ر�سوم الت�سجيل اأو التجديد املن�سو�ص 

عليهـــا فـــــي "ثانيــا" من املادة (33( من هذه الالئحة اإإل مبوافقة م�سبقة من الهيئة بناء 

على طلب يقدمه مو�سحا فـيه امل�سببات التي دعت لذلك.

رقم
قيمة الر�صموعـاء الـر�صــمالت�صل�صل

بالريال العماين

1

ت�سجيل اأو جتديد ا�سم نطاق حتت اأي من النطاقات 

اإلآتية اأو اأي نطاقات اأخرى التي قد تن�سئها الهيئة:

.عمان

.om
.co.om

 .edu.om
.gov.om
.me.om
.org.om
.med.om
.com.om
.net.om

.meseum.om

(5( لكل عام

2
نقل ت�سجيل ا�سم نطاق يندرج �سمن فئة اأ�سماء 

النطاقات املميزة من �ساحب ت�سجيل اإىل اآخر
)50)

3
نقل ت�سجيل ا�سم نطاق إل يندرج �سمن فئة اأ�سماء 

النطاقات املميزة من �ساحب ت�سجيل اإىل اآخر
)25)
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املــادة ) ٣٦ (
ت�سجيل  اإيرادات  من  باملائة  خم�سة   )%5( يخ�س�س  اأن  للهيئة  التنفـيذي  للرئي�س  يجوز 
اأ�سماء النطاقات املميزة لغايات التدريب والتطوير ولتغطية امل�ساريع واملبادرات الت�سويقية 

والتوعوية الأ�سماء النطاقات.

املــادة ) ٣٧ (
الهيئة  األفا ريال عماين لدى خزانة  باإيداع مبلغ مقداره )2000(  املعتمد  امل�سجل   يلتزم 
اعتماد  واتفاقية  الالئحة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�س  التزاماته  لتنفـيذ  �سمانا  كوديعة، 
امل�سجل، يتم ردها فـي حال انتهاء اعتماده، ما مل يكن للهيئة قبله اأي م�ستحقات مالية، 
حيث يجوز لها فـي تلك احلالة خ�سم كافة م�ستحقاتها املالية من تلك الوديعة، ورد الباقي 

منها اإليه، اإن وجد.

الف�ســل ال�ســـاد�س

اجلـــزاءات

املــادة ) ٣٨ (
ا�سم نطاق  اأي  اإلغاء  اأو  املعتمدين وقف  امل�سجلني  اأو من خالل  يجوز للهيئة من خاللها 
م�ستوف  غري  اأنه  تبني  متى  العلويني )om.( و).عمان(  امل�ستويني  نطاق  حتت  م�سجل 
الالئحة،  هذه  الأحكام  املخالفة  املحظورة  االأ�سماء  اأحد  يت�سمن  اأنه  اأو  املقررة،  ال�سروط 
تاريخ  يوما من  )30( ثالثني  القرار خالل  للهيئة من هذا  التظلم  الت�سجيل  ول�ساحب 

الوقف اأو االإلغاء، وفـي حال عدم التظلم اأو رف�سه اعترب الت�سجيل منتهيا.

املــادة ) ٣٩ (
الالئحة  و)19( من هذه   ،)18( املادتني  املعتمد حكم  امل�سجل  للهيئة عند خمالفة  يجوز 
فر�س غرامة اإدارية مقدارها )50( خم�سون رياال عمانيا عن كل يوم تاأخري وبحد اأق�سى 

)1000( األف ريال عماين.

املــادة ) 40 (
يجوز للهيئة عند خمالفة امل�سجل املعتمد حكم البند )4( من املادة )26( من هذه الالئحة 
فـــر�س غرامــــة اإدارية بن�سبـــة )1%( واحد باملائة من قيمـــة ر�ســـوم جتديــد اعتمــاد امل�سجــل 

عن كل يوم تاأخري وبحد اأق�سى )250( مائتني وخم�سني رياال عمانيا.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 
قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 67026
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل وال�سحن والتفريغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الذهبية العاملية اللوج�ستية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2011/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78070
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث  األأرائك,  الراأ�س,  األأ�سرة, م�ساند  املقاعد,  الفر�سات, ومنها فر�سات مزودة بزبركات, 
مكاتب, اأثاث منزيل فـي الفئة 20.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيد/�سريك افتخار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 17271 عجمان, األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2012/12/2٥

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الفخامة امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 10983٥

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزال ال�سحراء ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4٥3 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 3/٥/2017

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112302

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوفات  الراأ�س,  م�ساند  اأ�سره,  ذراعني,  ذات  كرا�سي  بنواب�س,  مزودة  فر�سات  فر�سات, 

)اأرائك(, اأثاث مكتبي, اأثاث منزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مب�سر افتخار �سافـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 17271 عجمان, األإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/8/20

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الفخامة امللكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان  
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114389

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دور ح�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهبة الدولية للم�ساريع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن خمي�س بن علي الزعابي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلابورة, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136071

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ريا�س األأطفال, التعليم األأ�سا�سي)املرحلة األأولى 4-1(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دارين املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة اجلنوبية, بو�سر, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/1٥

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137691

فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والهدايا واحللويات وبيع ال�سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوئام الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 1002 ر.ب: ٥1٥ وألية عربي, حمافظة الظاهرة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب:2020/7/1٥
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149689

فـي الفئة ٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)امل�ستح�سرات ال�سيدألنية وحتديدا األأدوية امل�سادة للفطريات(, 

اأدوية لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:٤٠٠٢، بازل, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/31

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149830

فـي الفئة ٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوية  للفطريات(,  امل�سادة  ال�سيدألنية وحتديدا  �سيدألنية)امل�ستح�سرات  م�ستح�سرات 

لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:٤٠٠٢، بازل, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0014
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجالت مركبات)عجالت املركبات, األأغطية ح�سب احلجم للمركبات من الفر�س, عجالت 
القيادة للمركبات, حمركات املركبات الربية, رفوف ال�سقف واأجهزة امت�سا�س ال�سدمات 
الك�سوة لهياكل  التعليق جميعها للمركبات, لوحات  واأنظمة  التثبيت  والنواب�س وق�سبان 
للمركبات,  ملقاعد  احلجم  ح�سب  اأغطية  الربية,  للمركبات  الفرامل  مكابح  املركبات, 
الفينيل م�سممة م�سبقا ومكيفة  التغليف من  اأغطية  املحرك للمركبات,  تثبيت  من�سات 
التوجيهية,  الطاقة  جهاز  خراطيم  وحتديدا  املركبات  غيار  قطع  للمركبات,  خ�سي�سا 
عدة  حامالت  املركبة,  عجلة  حمور  تركيبات  املركبات,  مقاعد  و�سائد  للمركبات,  �سارة 
الرجوع  ترو�س  اخللفية,  الروؤية  مرايا  وحتديدا  للمركبات  املرايا  للمركبات,  التزلج 
لتثبيت  املركبات  فـي  لال�ستخدام  خ�سي�سا  م�سممة  خطافات  الربية,  للمركبات  للخلف 
الكهربائية,  كهربائية)املركبات  مركبات  للمركبات(,  األأمامي  الزجاج  ال�سيارة,  ملحقات 
وحتديدا ال�سيارات وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي, الدراجات, اأجهزة اإنذار الرجوع 
األإنذار  اأنظمة  للمركبات,  كهربائية  اأقفال  للمركبات,  عجلة  اأقرا�س  للمركبات,  للخلف 
للمركبات ذات املحركات, وحدات التوجيه للمركبات الربية واأجزائها, األأجنحة اخللفية 
ال�سدمات  امت�سا�س  اأجهزة  الهوائية,  الو�سادات  للمركبات,  األأبواب  دوا�سات  للمركبات, 
املركبات,  اأ�سقف  على  املثبتة  والب�سائع  األأمتعة  حامالت  لل�سيارات,  �سدات  لل�سيارات, 
األأبواب,  دوا�سات  اأي  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  احلجم,  ح�سب  املركبات  اأغطية 
وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  الوحل,  من  الواقيات  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء 
املركبات, مقاب�س حتريك  اأبواب  ال�سدمات,  ال�سيارة وحتديدا ممت�سات  اأجزاء  امل�سدات, 
اإ�سارة األنعطاف للمركبات, اأغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية, اأغطية لوحات 
ترخي�س املركبات, األواح األأبواب للمركبات, خيام األأ�سطح املهياأة لال�ستخدام مع املركبات(, 
واقيات وحل)حاجبات الطني للمركبات, الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية, ق�سبان 
�سحب املركبات, األإطار احلديدي لعجلة املركبة واألأجزاء الهيكلية لذلك, املركبات التي 
ت�سري على جميع الت�ساري�س )ATVs(, جم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام 
األإطار احلديدي  املوؤازر,  التوجيه  تباع كمكون من نظام  التي  الكهربائي  املوؤازر  التوجيه 
املركبات,  هياكل  للمركبات,  مكابح  الربية,  للمركبات  الرتو�س  علب  املركبات,  لعجلة 
اأجزاء  األأمامي,  الزجاج  واقيات  وحتديدا  املركبة  اأجزاء  الربية,  للمركبات  احلركة  ناقل 
املركبات وحتديدا حاجبات اأ�سعة ال�سم�س, اأجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط, اأجزاء 

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

التعليق,  اأنظمة  دعامات  وحتديدا  املركبات  اأجزاء  الكروية,  املفا�سل  وحتديدا  املركبات 
اأجزاء املركبات وحتديدا و�سلة ربط ال�سرعة الثابتة, �سيقان �سمام اإطارات املركبات, اأجزاء 
املركبات الربية وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�سلية, دروع غطاء املحرك كاأجزاء هيكلية 
للمركبات, اأعمدة التدوير للمركبات الربية(, مكابح للمركبات)اأ�سالك مكابح للمركبات, 
اأجران الفرامل للمركبات الربية, مكابح الفرامل للمركبات الربية, اأجزاء نظام التعليق 
وحتديدا  الربية,  املركبات  تعليق  اأجزاء  الورقية,  النواب�س  وحتديدا  الربية  للمركبات 
الهيدروليكية  الدوائر  للمركبات,  األأمامي  الزجاج  ما�سحات  �سفرات  اللولبية,  النواب�س 
اجللدي  الفر�س  املوازنات,  وحتديدا  الربية  املركبات  تعليق  اأنظمة  اأجزاء  للمركبات, 
الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�س�سة للمركبات, من�سات الفرامل القر�سية للمركبات, 
الغيار  وقطع  الربية  للمركبات  احلركة  ناقل  املركبات,  فـي  لال�ستخدام  اأكواب  حامالت 
الربية,  للمركبات  التعليق  اأنظمة  الربية,  للمركبات  احلركة  ناقل  اأحزمة  بها,  اخلا�س 
ال�سرقة  األإنذار �سد  اأجهزة  للمركبات,  نوافذ زجاجية  الربية,  للمركبات  العجلة  حممل 
لل�سيارات,عتاد الفرامل للمركبات, رفوف تثبيت الدراجات للمركبات, عدد الغطاء املحوري 
لال�ستخدام مع املركبات الربية, املحامل املحورية للمركبات الربية(, اأجهزة �سد ال�سرقة 
للمركبات)اأجهزة منع ال�سرقة للمركبات, األإطارات للمركبات, اأنابيب األإطارات للمركبات, 
وخارجية  داخلية  ك�سوة  وحتديدا  للمركبات  البال�ستيكية  األأجزاء  األإطارات,  نفخ  اأدوات 
وحتديدا  الربية  املركبات  لل�سيارات,  بالبثق  امل�سكل  البال�ستيك  من  واحلماية  للديكور 
ال�سيارات الكهربائية وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي, اأغطية امل�سممة جزئيا ح�سب 
الفرامل  هواء  ا�سطوانات  الربية,  للمركبات  الفرامل  هواء  �سواغط  للمركبات,  احلجم 
للمركبات الربية, اأغطية املركبات, هياكل املركبات ذات املحرك, األأغطية الواقية ملقاعد 
املركبات, قطع غيار هيكلية لل�ساحنات واملركبات األأخرى ذات املحرك, اآلية جمموعة نقل 
احلركة للمركبات املوؤلفة من القاب�س وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة الرتو�س 
التفا�سلية, األأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية, لوحات تثبيت ناقل احلركة 
لل�سيارات(,  ال�سحب  ق�سبان  الربية,  للمركبات  ناقل احلركة  �سناديق  الربية,  للمركبات 
اأقرا�س مكابح للمركبات)الفرامل القر�سية للمركبات الربية, حاويات تخزين املثبتة على 
اأ�سقف املركبات الربية, املركبات الريا�سية, الو�سادات الهوائية للمركبات, نوافذ املركبات, 
اأحزمة األأمان لال�ستخدام فـي املركبات, �سمامات ألإطارات املركبات, اأبواق املركبات, اأجزاء 
املركبات  اأغطية  الربية,  املركبات  قواب�س  احلركة,  نقل  �سيور  وحتديدا  الربية  املركبات 
والعنا�سر,  الطق�س  من  احلماية  لغر�س  وال�ساحنات  بال�سيارات  اخلا�سة  احلجم  ح�سب 
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م�ساند الراأ�س للمركبات, و�سادات هوائية قابلة للنفخ أل�ستخدامها فـي املركبات للوقاية 
ال�سيارات ما بعد  القيادة للمركبات الربية, ملحقات  من األإ�سابة فـي احلوادث, �سال�سل 
البيع وحتديدا اأكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�سبكات واألأدراج امل�سممة خ�سي�سا لتتالءم مع 
املركبات, اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات, �سبكات تثبيت األأمتعة للمركبات, بطانات الفرامل 
للمركبات الربية, اأجزاء املركبات الربية وحتديدا املحاور, اأجزاء املراكب الربية وحتديدا 
للديكور  وخارجية  داخلية  ك�سوة  وحتديدا  للمركبات  املعدنية  األأجزاء  الت�سغيل,  ترو�س 
واحلماية من املعدن لل�سيارات(, اأج�سام للمركبات)املركبات الربية واأجزائها والتجهيزات 
املحركات  �سكل  على  احلركة  نقل  اآلية  ومكونات  الهيكلية  األأجزاء  وحتديدا  بها  اخلا�سة 
األأمتعة  تثبيت  �سبكات  املحرك,  ذات  املركبات  واملحاور, هياكل  الرتو�س  الكهربائية وعلب 
رقع  للمركبات,  لالنزألق  م�سادة  �سال�سل  للمركبات,  احلجم  ح�سب  اأغطية  للمركبات, 
لت�سليح اإطارات املركبات, م�سخات نفخ اإطارات املركبات, الرتكيبات الداخلية لل�سيارات, 
الك�سوة الداخلية لل�سيارات, التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات, 
اإطارات لوحة الرتخي�س, اإطارات تثبيت لوحة الرتخي�س, فر�س مقاعد املركبات, املركبات 
الربية الكهربائية, قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات, قطع غيار املركبات 
األأغطية  واأبواب  األأمامي  الزجاج  وم�ساحات  الروؤية اخللفية  الكهربائية وحتديدا مرايا 
اخللفية, املركبات الكهربائية عالية األأداء العاملة ح�سرا على البطارية, مقاعد املركبات, 

حماور عجلة املركبة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0016
فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات واألأخبار عن األأعمال)متاجر التجزئة ونقاط البيع واملتاجر املنبثقة فـي جمال 
املركبات الربية واملركبات, خدمات ا�ست�سارات األأعمال وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير 
األ�ست�سارية  واخلدمات  بال�سراء  املتعلقة  الن�سح  خدمات  تقدمي  األأعمال,  ا�سرتاتيجيات 
املبا�سرة )ان-ألين(  الدليل  املركبات الربية, توفري خدمة معلومات  للم�ستهلكني ل�سراء 
فـي  الوقود  اإدارة  خدمات  ال�سحن,  وحمطات  املركبات  ب�ساأن  معلومات  على  حتتوي  التي 
لالأغرا�س  املركبات  اأ�سطول  تتبع  طبيعة  فـي  األأ�سطول  اإدارة  خدمات  األأ�ساطيل,  جمال 

التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
     

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0017
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاعد, اأرفف عر�س)حماألت )�ستاندات( العر�س, اأرفف للكتب, مكاتب حمل الكمبيوترات 
اللوحية, طاوألت املنا�سبات, طاوألت قابلة للطي, مكاتب ذات ارتفاع قابل للتعديل, طاوألت 
عربات  املعدنية,  غري  ال�سواين  القدمني,  م�ساند  ذراعني,  اأو  ظهر  بال  كر�سي  الطعام, 
الرفية,  واخلزائن  الوحدات  ال�سميكة,  املخدات  )اأثاث(,   حامالت  )اأثاث(,  الطعام  نقل 
الكرا�سي )املقاعد(,  طاوألت األإعداد )طاوألت(,  اأدراج لالأثاث, حماألت املعاطف, رفوف 
اأدرج ال�سرير  حفظ ال�سحون, خزانات األأحذية, طاوألت ال�ساي, قوالب ألإطارات ال�سور, 
اجلانبية(, ن�سد طاوألت, �سواين غري معدنية, عالقات للمعاطف, تكايات, م�ساند زوجية 
ألأ�سطح الطاوألت اأثاث, اأرفف لالأواين, مقاعد عالية, عربات متحركة اأثاث, رفوف, م�سند 

للقدمني, األواح عمل تو�سع على الركبتني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن بي�ستكوي انوفي�سن تكنولوجي كو مليتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود, جاجنتـــو  2000 جياك�سيـــان  رقـــم  بيلدينـــغ  يو�ســـوي   ,A-1601 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كاميونيتي, بنتيان رود, لونغهوا دي�سرتيكت, �سنزن, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0018
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منا�سب ثالثية القوائم للكامريات, كامريات فيديو, م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع اأجهزة 
مالئمة  من�سات  اإ�سقاط,  �سا�سات  ذكية,  �ساعات  اإلكرتونية,  �سور  اإطارات  احلا�سوب, 
ألأجهزة  مهياأة  تقف  الكمبيوتر,  ل�سا�سات  منا�سبة  تثبيت  املحمول)اأقوا�س  للكمبيوتر 
الكمبيوتر املحمولة,  رفوف تركيب تتكيف مع اأجهزة الكمبيوتر,  اأجهزة مكيفة ألأجهزة 
اأجهزة  مع  لال�ستخدام  املع�سم  م�ساند  الكمبيوتر,  ملعدات  اأجهزة  اللوحي,  الكمبيوتر 
الكمبيوتر,  ناقالت مهياأة للهواتف اخللوية,  اأجهزة حلمل امليكروفون, كامريات الفيديو, 
الكامريات  للكامريات,  حوامل  للكامريات,  حوامل  املحمولة,  الكمبيوتر  ألأجهزة  حوامل 
الذكية  ال�ساعات  الكامريات,  لوحات  العر�س,  �سا�سات  الرقمية,  ال�سور  اإطارات  الرقمية, 

)جهاز معاجلة البيانات(,  معدات التعرف على الوجه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن بي�ستكوي انوفي�سن تكنولوجي كو مليتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

رود, جاجنتـــو  2000 جياك�سيـــان  رقـــم  بيلدينـــغ  يو�ســـوي   ,A-1601 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كاميونيتي, بنتيان رود, لونغهوا دي�سرتيكت, �سنزن, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0294
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والغازية  املعدنية  املياه  ال�سعري(,  )�سراب  برية)البرية  كحولية,  غري  فواكه  خال�سات 
وع�سائر  الفواكه  من  امل�ستخل�سة  امل�سروبات  الكحولية,  غري  امل�سروبات  من  وغريها 
الفواكه, �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري امل�سروبات(, م�سروبات ع�سري فواكه غري 
امل�سروبات,  امل�سروبات, خال�سات لتح�سري  كحولية, م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري 
ع�سائر فواكه, اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات, مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات, 
ماء معدين فوار, مياه معدنية للموائد, ماء ال�سودا, م�سروبات غري كحولية, م�ساحيق 
كحويل,  غري  فواكه  �سراب  كحولية,  غري  كوكتيالت  غازية,  مياه  الفوارة,  للم�سروبات 
اأو خ�سار خملوطة, م�سروبات غري كحولية منكهة  فواكه  تواترية, م�سروبات  م�سروبات 
كحولية,  غري  مرطبات  ال�ساي,  بنكهة  منكهة  كحولية  غري  م�سروبات  القهوة,  بنكهة 

م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا كوكا - كوأل كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوأليات   ,30313 جيورجيا  اأتالنتا,  بالزا,  كوكا-كوأل  وان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/22
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
       
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0400

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ, مر�سحات فالتر, �سجائر, �سجائر, ال�سجائر األإلكرتونية)رذاذ ال�سجائر األإلكرتونية,  
لـ  ت�سخني  اأجهزة  األإلكرتونية,  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  ال�سائلة  النيكوتني  حماليل 
التبغ بغر�س األ�ستن�ساق, اأجهزة ت�سخني بدائل التبغ بغر�س األ�ستن�ساق(, حماليل �سائلة 
لال�ستخدام فـي ال�سجائر األإلكرتونية, منكهات, من غري الزيوت األأ�سا�سية, لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر األإلكرتونية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنزن يومي انفورما�سن تكنولوجيي كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

افانيو,  نانحوان  بلدينغ,  تكنولوجيي  ديانليان  بي,  بلدينغ   ,201 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

دي�سرتكت,  غوانغمينـــج  �سرتيت,  ماتيــان  كميونيتـــي,  ما�سنتوهــــو 
�سنزن, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0401
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ, مر�سحات فالتر, �سجائر, �سجائر, ال�سجائر األإلكرتونية)رذاذ ال�سجائر األإلكرتونية,  
التبغ  اأجهزة ت�سخني  ال�سجائر األإلكرتونية,  ال�سائلة لال�ستخدام فـي  النيكوتني  حماليل 
�سائلة  حماليل  األ�ستن�ساق(,  بغر�س  التبغ  بدائل  ت�سخني  اأجهزة  األ�ستن�ساق,  بغر�س 
األأ�سا�سية, لال�ستخدام  الزيوت  األإلكرتونية منكهات, من غري  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنزن يومي انفورما�سن تكنولوجيي كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

افانيو,  نانحوان  بلدينغ,  تكنولوجيي  ديانليان  بي,  بلدينغ   ,201 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

دي�سرتكت,  غوانغمينـــج  �سرتيت,  ماتيــان  كميونيتـــي,  ما�سنتوهــــو 
�سنزن, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان      
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0٥٥8
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب)خدمات توفري األأطعمة وامل�سروبات واألإقامة املوؤقتة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اللفائف اللذيذة كافية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اللوؤلوؤي, موقف ملك  �سارع  اللوؤلوؤية, خورفكان, خلف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خورفكان - 
حكومة ال�سارقة, ال�سارقة, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥0984
فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واألأحذية  الريا�سية,  واألأحذية  الطويلة,  واألأحذية  والنعال,  القدم)ال�سنادل,  لبا�س 
لالأحذية(مالب�س)مالب�س  املعدنية  والرتكيبات  واألأربطة,  والنعال,  والكعب,  الر�سمية, 
املايوه,  ال�سباحة,  ومالب�س  األ�ستحمام,  و�سراويل  احلمام,  واأرواب  والع�سابات,  األأطفال, 
من  املقلدة  واملالب�س  والقم�سان,  وال�سدريات,  واملرايل,  واألأحزمة,  ال�ساطئ,  ومالب�س 
اجللد, واملالب�س اجللدية, واملعاطف, واألأغطية, والف�ساتني, واأردية التربج, اأغطية األأذن, 
املالب�س  البلوزات,  اجلينز,  اجلاكيتات,  اجلوارب,  الراأ�س,  ع�سابات  القفازات,  ال�ساألت, 
العلوية,  املعاطف  املعاطف,  املالب�س اخلارجية,  العنق,  القفازات, ربطة  األأزياء,  املحبوكة, 
األأو�سحة,  العباءات,  البيجامات,  الكنزات,  البلوفرات,  العباءات,  ال�سرتات,  ال�سراويل, 
األأو�سحة, األأو�سحة, �ساألت, قم�سان, قم�سان ق�سرية األأكمام, قم�سان ريا�سية, قم�سان 
بولو, قم�سان رجبي, تنانري, �سورتات, �سورتات, اأقنعة نوم, زألت, جوارب, بدألت, حماألت, 
زي  �سراويل,  �سيق,  لبا�س  �سريت,  تي  تيدي,  كنزات,  داخلية(,  )مالب�س  داخلية  مالب�س 
موحد, حجاب, �سرتات, مالب�س مقاومة للماء(, لوازم القبعات)بيني, قبعات كرة, قبعات, 

قبعات جمجمة, قبعات علوية, اأقنعة, قبعات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونايتد �ستيت�س بولو اأ�سو�سيي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�سنرتبارك درايف �سويت  و�ست بامل بيت�س, فلوريدا, العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

 الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

 

       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥098٥

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املع�سم,  وحقائب  اليد,  وحقائب  الكتف,  وحقائب  اليد,  وحقائب  اجليب,  مظالت)دفاتر 

بطاقات  وحقائب  األئتمان,  بطاقات  وحافظات  واملحافظ,  املعدنية,  العمالت  وحمافظ 

وحقائب  الكتب,  وحقائب  الريا�سية,  واحلقائب  الظهر,  وحقائب  اليد,  وحقائب  العمل, 

املباعة  التجميل  م�ستح�سرات  وحقائب  احلفاظات,  وحقائب  اليد,  وحقائب  ال�ساطئ, 

فارغة, حقائب ال�سفر واألأمتعة واملظالت(, حقائب يد, حامالت بطاقات العمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونايتد �ستيت�س بولو اأ�سو�سيي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سنرتبارك درايف �سويت  و�ست بامل بيت�س,

 فلوريدا, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان     
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1160
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأجهزة  البيطري  والطب  األأ�سنان  وطب  والطبية  اجلراحية  جتبريية)األأدوات  مفا�سل 
واأدوات واألأطراف األ�سطناعية والعيون واألأ�سنان ومواد العظام ومواد اخلياطة(, اأ�سنان 
اأطراف  واأدوات طبية,  اأجهزة  األأ�سنان,  اأجهزة طب  اأجهزة ومعدات جراحية,  ا�سطناعية, 

ا�سطناعية, مواد للخياطة اجلراحية, اأجهزة ومعدات بيطرية, عيون ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبدالواحد اأحمد را�سد بن �سبيب - هور العنز, 
�س.ب: 11370, دبي, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
     

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1163
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب)خدمات تقدمي الطعام )الطعام(,  اإقامة موؤقتة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبدالواحد اأحمد را�سد بن �سبيب - هور العنز, 
�س.ب: 11370, دبي, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1171
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطبوخة  واخل�سار  والفواكه  واملجففة  املجمدة  والدواجن  واألأ�سماك  مربيات)اللحوم 
والدهون  والزيوت  األألبان  ومنتجات  واحلليب  والبي�س  والكومبوت  واملربى  والهالم 

ال�ساحلة لالأكل(, حليب, حلوم, خال�سات حلوم, منتجات احلليب, بي�س, خ�ساف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبدالواحد اأحمد را�سد بن �سبيب - هور العنز, 
�س.ب: 11370, دبي, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
      

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1172
فـي الفئة ٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأغرا�س  ال�سحية  واملح�سرات  والبيطرية  الدوائية  �سيدألنية)األأدوية  م�ستح�سرات 
والغذاء  البيطري  الطب  اأو  الطبي  لال�ستخدام  املكيفة  واملواد  الغذائية  واملواد  الطبية 
الت�سميد  ومواد  والل�سقات  واحليوان  لالإن�سان  الغذائية  واملكمالت  الر�سع  لالأطفال 
واملواد الالزمة لوقف األأ�سنان و�سمع طب األأ�سنان واملطهرات وحم�سرات تدمري احل�سرات 
م�ستح�سرات  بيطرية,  م�ستح�سرات  اأع�ساب,  مبيدات  ال�سارة(,  واألأع�ساب  والفطريات 

.disinfectants ,ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, اأغذية للر�سع واألأطفال

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 26 ملك عبدالواحد اأحمد را�سد بن �سبيب - هور العنز, 
�س.ب: 11370, دبي, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/20
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1229
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأغرا�س  العامة  احلمامات  ال�سحية)خدمات  لالأغرا�س  العامة  احلمامات  خدمات 
العيادات  خدمات  التجميل,  �سالونات  خدمات  الرتكية,  احلمامات  خدمات  ال�سحية, 
الطبية, خدمات ت�سريح ال�سعر,)امل�ساج )التدليك, العناية باأظافر اليدين,خدمات العالج 
ال�سحية,  املنتجعات  الت�سمي�س,خدمات  البخارية,خدمات  احلمامات  بالعطور,خدمات 
خدمات العناية باجلمال(, خدمات احلمامات الرتكية, خدمات �سالونات التجميل, خدمات 
العيادات الطبية, خدمات ت�سريح ال�سعر, امل�ساج التدليك, العناية باأظافر اليدين, خدمات 
املنتجعات  خدمات  الت�سمي�س,  خدمات  البخارية,  احلمامات  خدمات  بالعطور,  العالج 

ال�سحية, خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سرياتون انرتنا�سونال اأي بي, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان �ستاربوينت, �ستامفورد, كونيتيكت 06902, الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/21

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

 
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1230

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
فـي  لال�ستهالك  اجلاهزة  الوجبات  مطاعم  وخدمات  املطاعم  املطاعم)خدمات  خدمات 
اخلارج, توفري املاأكوألت وامل�سروبات, خدمات تقدمي الطعام لتوفري املاأكوألت وامل�سروبات, 
امل�سورة واملعلومات املتعلقة مبا ورد اأعاله, خدمات املقاهي والكافيرتيا واحلانات ال�سغرية 
ومقا�سف تقدمي الطعام ومقا�سف تقدمي الوجبات اخلفيفة وخدمات املقا�سف, خدمات 

احلانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرانكو مانكا 2 يو كاي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

1اف  دبليو  اإنكلرتا  لندن,  �سرتيت,  بريويك   ٥1-٥0 األأول,  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
8ا�س جاي, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1231
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر  البيتزا,  عجينة  البيتزا,  قواعد  املجمدة,  البيتزا  الطازجة,  البيتزا  بيتزا)البيتزا, 
بيتزا, منتجات البيتزا, �سل�سات البيتزا, توابل البيتزا,الوجبات اجلاهزة على �سكل بيتزا, 
مواد غذائية على �سكل وجبات جاهزة, احللويات املدرجة فـي هذه الفئة, احللويات اجلاهزة, 
ال�سل�سات  واحللويات,  واملعجنات  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق 

)التوابل(, البهارات, اأطباق املعكرونة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرانكو مانكا 2 يو كاي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

1اف  دبليو  اإنكلرتا  لندن,  �سرتيت,  بريويك   ٥1-٥0 األأول,  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
8ا�س جاي, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1232
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأخرى,  الفئات  فـي  واردة  غري  منها  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  ورق)الورق 
املطبوعات, مواد الدعاية والت�سويق والرتويج على �سكل مطبوعات, قوائم الطعام, بطاقات 
قوائم الطعام, قوائم الطعام املطبوعة, علب التغليف )من الورق املقوى(, الورق املقوى 

للتغليف, املن�سورات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرانكو مانكا 2 يو كاي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

1اف  دبليو  اإنكلرتا  لندن,  �سرتيت,  بريويك   ٥1-٥0 األأول,  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
8ا�س جاي, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
 

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1479
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  التكنولوجيو)اخلدمات  األأبحاث 
بها, خدمات التحاليل واألأبحاث والت�ساميم ال�سنـاعية, خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة 
عليها, خدمـات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر, مراقبة املركبات ل�سمان األأداء 
توفري برجميات غري  الكهربائية,  املركبات  وكفاءة  واأداء  لعمل  بعد  املراقبة عن  ال�سليم, 
و�سيانتها  الكهربائية  املركبات  ل�سحن  التوقعي  التحليل  فـي  ت�ستخدم  للتنزيل  قابلة 
والتحليل التوقعي ألحتياجات امل�ستهلك, خدمات الت�سميم الهند�سي, األ�ست�سارات املتعلقة 
بتطوير املنتج, خدمات ا�ست�سارية فـي جمال ت�سميم املركبات لالآخرين, األ�ست�سارات فـي 
برجميات  مع  أل�سلكيا  املت�سلة  الكهربائية  البطاريات  اأجهزة  مراقبة  الهند�سة,  جمال 
الكهرباء  وتوريد  لتخزين  بعد  عن  للتحديث  وقابلة  م�سمنة  وبرجميات  ثابتة  وبرامج 
األ�ستخدام(,  واأهداف  الكهرباء  متطلبات  لتلبية  املنا�سبني  والربجمة  العمل  ل�سمان 
بطاريات  اأجهزة  من  املكونة  الكهربائية  البطاريات  اأنظمة  ال�سناعي)ت�سميم  الت�سميم 
كهربائية مت�سلة أل�سلكيا وبرجميات داعمة وكلها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة من 
اأجل حت�سني كفاءة الت�سميم والربجمة وتكوين األأنظمة املذكورة واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة بها, خدمات الربجميات كخدمة التي تتميز بربجميات ر�سد وحت�سني وتنظيم 
تخزين وت�سريف الطاقة املخزنة من واإلى جهاز البطاريات الكهربائية املت�سلة أل�سلكيا, 
توفري برجميات مبا�سرة )ان-ألين( غري قابلة للتنزيل لر�سد وحت�سني وتنظيم تخزين 
اإدارة  أل�سلكيا,  املت�سلة  الكهربائية  البطارية  جهاز  واإلى  من  املخزنة  الطاقة  وتفريغ 
أل�سلكيا  املت�سلة  الكهربائية  البطاريات  جهاز  فـي  امل�سمنة  الثابتة  والربامج  الربجميات 
لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة عن طريق برجمة وتكوين برجميات ألأجهزة البطاريات 
القابلة  احلا�سوبية  الربجميات  وترقية  وت�سليح  و�سيانة  الهند�سة)تركيب  الكهربائية(, 
املت�سلة  الكهربائية  البطاريات  اأجهزة  فـي  امل�سمنة  الثابتة  والربامج  بعد  عن  للتحديث 
أل�سلكيا واأل�ست�سارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت وتلبية متطلبات 
وامل�ستعملة  اجلديدة  للمركبات  املركبات  فح�س  خدمات  األ�ستخدام,  واأهداف  الكهرباء 
لالأ�سخا�س الذين ي�سرتون اأو يبيعون مركباتهم, خدمات فح�س اأ�سرار املركبات األآلية, 
املركبات  اأ�سطول  مراقبة  خدمات  املركبات,  غيار  قطع  ت�سميم  خدمات  املركبات,  فح�س 
ألأغرا�س ال�سالمة, خدمات ا�ستعادة املركبات امل�سروقة, توفري برجميات غري قابلة للتنزيل 
على �سكل اإدارة اأ�سطول املركبات, توفري برجميات غري قابلة للتنزيل ألإدارة �سراء ومتويل 

وتاأجري وتاأمني و�سالمة واأمن وت�سخي�س األأعطال فـي املركبات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/29

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1938

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر  �سجائر,  علب  �سيجار,  مدخنني,  قداحات  �سجائر,  فالتر,  مر�سحات  تبغ,  اأكيا�س 

حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية, �سجائر)ال�سجائر, ال�سيجار, الفالتر لل�سجائر, 

لل�سجائر,  الفالتر  للمدخنني,  الوألعات  التبغ,  واأوعية  التبغ  اأكيا�س  )التبغ,  الغاليني 

ال�سجائر املحتوية على بدائل التبغ لغري األ�ستعمال الطبي, علب ال�سجائر(,  اأوعية تبغ, 

تبغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اأند بي ليمتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

رود   ,317٥ �س.ب:  ال�سوق,  �ساحة  يامراج-  مبنى  الثالث,  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاون, تورتوأل, جزر فريجن الربيطانية, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1939
فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال)خدمات بيع الهواتف املحمولة وقطع األك�س�سوار اخلا�سة بها, 
خدمات تقدمي األ�ست�سارات املتعلقة باألأعمال, خدمات وكاألت األإعالن, خدمات الدعاية 
والت�سويق,  باألإعالن  اخلا�سة  األ�ست�سارية  اخلدمات  والرتويج,  والت�سويق  واألإعالن 
خدمات الرتويج ملنتجات وخدمات الغري, خدمات تنظيم اأبحاث ال�سوق, حتليل األ�ستجابة 
لالإعالنات واأبحاث ال�سوق, ت�سميم األإعالنات واملواد األإعالنية للغري وابتكارها واإعدادها 
واإنتاجها وتوزيعها, خدمات التخطيط األإعالمي, اإدارة برامج تعزيز وألء الزبائن, تنظيم 
البيانات  اإدارة قواعد  املنتجات واخلدمات,  بيع  التحفيزية لرتويج  املكافاآت  برامج  واإدارة 
واملواقع وغريها  للمعلومات  اإن�ساء فهار�س  البيانات,  املحو�سبة, خدمات معاجلة  وامللفات 
من امل�سادر املتوفرة على ال�سبكات احلا�سوبية العاملية وغريها من ال�سبكات األإلكرتونية 
و�سبكات األت�سال للغري(, ا�ستف�سارات عن األأعمال)توفري معلومات ومواقع وغريها من 
امل�سادر املتوفرة على ال�سبكات احلا�سوبية العاملية وال�سبكات األإلكرتونية و�سبكات األت�سال 
األأخرى والبحث عنها وت�سفحها و�سحبها للغري, تنظيم حمتوى املعلومات املتوفرة عرب 
وفقا  األت�سال  و�سبكات  األإلكرتونية  ال�سبكات  من  وغريها  العاملية  احلا�سوبية  ال�سبكات 
لتف�سيالت امل�ستخدم, توفري املعلومات املتعلقة باألأعمال وامل�ستهلكني واملعلومات التجارية 
باألأعمال  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  العاملية,  األت�سال  و�سبكات  احلا�سوبية  ال�سبكات  عرب 
ومتنوعة  وا�سعة  جمموعة  وبيع  ب�سراء  متعلقة  حا�سوبية  بيانات  قواعد  توفري  وحتديدا 
وخدمات  بالتجزئة  البيع  حمالت  خدمات  بالغري,  اخلا�سة  واخلدمات  املنتجات  من 
حمالت البيع بالتجزئة املبا�سرة )ان-ألين(, خدمات حمالت البيع بالتجزئة املتوفرة عرب 
األإلكرتونية و�سبكات األت�ساألت(,  وال�سبكات  ال�سبكات احلا�سوبية  األإنرتنت وغريها من 
احلا�سوبية  املنتجات  ت�سمل  التي  بالتجزئة  البيع  حمالت  التكلفة)خدمات  اأ�سعار  حتليل 
واألإلكرتونية والرتفيهية واألأجهزة اخلا�سة باألت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية والهواتف 
املنتجات  من  وغريها  باليد  املحمولة  املتنقلة  الرقمية  األإلكرتونية  واألأجهزة  النقالة 
امللحقة  واألأجهزة  وامللحقات  احلا�سوبية  والربجميات  بامل�ستهلك  اخلا�سة  األإلكرتونية 
األإنرتنت  �سبكة  عرب  توفريها  يتم  والتي  املذكورة  األأجهزة  حلمل  املخ�س�سة  واحلقائب 
وغريها من ال�سبكات احلا�سوبية وال�سبكات األإلكرتونية و�سبكات األت�ساألت, خدمات عر�س 
وجتربة املنتج املتوفرة داخل املحل وعرب �سبكات األت�ساألت العاملية وغريها من ال�سبكات 
األإلكرتونية و�سبكات األت�ساألت, خدمات األ�سرتاك وحتديدا توفري األ�سرتاكات املتعلقة 
مبحتويات الن�سو�س والبيانات وال�سور واألأعمال ال�سمعية واأعمال الفيديو واألأعمال ذات 
الو�سائط املتعددة املتوفرة عرب �سبكة األإنرتنت وغريها من ال�سبكات األإلكرتونية و�سبكات 
باألأعمال(,  التجارية واخلا�سة  واملعار�س  والعرو�س  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  األت�ساألت, 
ن�سر مواد الدعاية واألعالن, اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية, ا�ست�سارات اإدارة األأعمال, 
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عر�س ال�سلع, امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية, توزيع العينات, درا�سات 
دعاية  األأعمال,  تنظيم  ا�ست�سارات  األأعمال,  فـي  احلقائق  تق�سي  األأعمال,  تقييم  ال�سوق, 
اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واألإعالن,  الدعاية  وكاألت  خدمات  األأعمال,  اأبحاث  واإعالن, 
الت�سويق,  اأبحاث  املبيعات,  ترويج  اأو  واألإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  األأعمال, 
اإدارة امللفات املربجمة, تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية, املعلومات واألأخبار عن 
األأعمال, ا�ستطالعات الراأي, تنظيم األ�سرتاكات فـي ال�سحف لالآخرين, جتميع املعلومات 
فـي قواعد بيانات حا�سوب, األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب, البحث عن 
املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين, معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار 
املنتجات اأو اخلدمات, تنظيم األ�سرتاكات فـي خدمات األت�ساألت ل�سالح الغري, املعاجلة 
األإدارية لطلبات ال�سراء, معاجلة األإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري, جتميع 
املعلومات  فهار�س  جتميع  ت�سويق,  واألإعالن,  الدعاية  لغايات  التخطيط  األإح�سائيات, 
الرقمية,  املو�سيقى  لتحميل  األإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  دعائية,  اأو  جتارية  لغايات 
على  التجزئة  خدمات  الهاتف,  رنني  نغمات  لتحميل  األإنرتنت  على  التجزئة  خدمات 
األإنرتنت للمو�سيقى واألأفالم امل�سجلة م�سبقا اأو القابلة للتحميل, حتديث مواد الدعاية 
املبيعات  املهنية, ترويج  األأعمال  ا�ست�سارات  التلفزيون,  الدعاية واألإعالن عرب  واألإعالن, 
لغايات  مهنية  معار�س  تنظيم  حا�سوب,  بيانات  قواعد  فـي  معلومات  تنظيم  لالآخرين, 
جتارية واإعالنية, خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات ألأعمال اأخرى, 
بالتجزئة,  البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  األأ�سعار,  بني  املقارنة  خدمات 
املبيعات, حت�سني احلركة  لتعزيز  البحث  الهاتف, حت�سني حمرك  الت�سويق عرب  خدمات 
توفري  احلا�سوبية,  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  األإنرتنت,  مواقع  فـي 
ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  األإنرتنت,  مواقع  طريق  عن  األأعمال  معلومات 

واخلدمات وبائعيها, الت�سويق األ�ستهدافـي, األإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبل انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اأبل بارك واي, كوبرتينو, كاليفورنيا 9٥014, الوأليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان 
األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥1940
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدراجات  الهوائية,  للدراجات  الهيكلية  األأجزاء  الهوائية,  هوائية)الدراجات  دراجات 
الدراجة  الكهربائية, مكونات  الهوائية  للدراجات  الهيكلية  األأجزاء  الكهربائية,  الهوائية 
الكهربائية املعدة خ�سي�سا للدراجات الهوائية الكهربائية وحتديدا جمموعات البطاريات 
اخلانقة  بال�سمامات  التحكم  واأدوات  الكهربائية  واملحركات  باملحركات  التحكم  واأجهزة 
األأ�سالك  تو�سيالت  وعدة  عر�س  �سا�سات  ومن�سات  الدوا�سة  م�ساعد  ا�ست�سعار  واأجهزة 
اإطارات الدراجات الهوائية, دوا�سات الدراجات  امل�سننة واألأ�سرطة وال�سال�سل,  والعجالت 
الهوائية, اأبواق الدراجات الهوائية, فرامل الدراجات الهوائية, �سال�سل الدراجات الهوائية, 
الهوائية,  الدراجات  مقاعد  الهوائية,  الدراجات  عجالت  الهوائية,  الدراجات  ترو�س 
على  تل�سق  بطاقات  الهوائية,  الدراجات  �سال�سل  روابط  الهوائية,  الدراجات  عجالت 
الدراجات الهوائية(, واقيات وحل للدراجات الهوائية)واقيات الطني للدراجات الهوائية, 
حمركات الدراجات الهوائية, �سروج الدراجات الهوائية, منفاخ الدراجات الهوائية, اأجرا�س 
م�سند  الهوائية,  الدراجات  مقطورات  الهوائية,  الدراجات  مقود  الهوائية,  الدراجات 
للرتكيب,  املجهزة  الهوائية  الدراجات  اأغطية  الهوائية,  الدراجة  مقعد  م�سند  للدراجة, 
م�سند  الهوائية,  الدراجات  عجالت  جنوط  الهوائية,  الدراجة  لعجلة  الداخلي  الهيكل 
تثبيت الدراجات الهوائية, اأحزمة دوا�سة الدراجة الهوائية, قطع غيار الدراجات الهوائية 
وحتديدا �سندوق امل�سننات, اأقفا�س حمل زجاجات املياه للدراجات الهوائية, م�ساند حتميل 
الداخلية  األأنابيب  الهوائية,  الدراجات  ألإطارات  منافخ  للمركبات,  الهوائية  الدراجات 
ألإطارات الدراجات الهوائية, قطع غيار الدراجات الهوائية وحتديدا العجالت القر�سية, 

قطع غيار الدراجات الهوائية وحتديدا اأفكاك املكابح(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2194

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واقيات وحل)حاجبات الطني للمركبات, الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية, ق�سبان 

�سحب املركبات, األإطار احلديدي لعجلة املركبة واألأجزاء الهيكلية لذلك, املركبات التي 

ت�سري على جميع الت�ساري�س )ATVs(, جم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام 

األإطار احلديدي  املوؤازر,  التوجيه  تباع كمكون من نظام  التي  الكهربائي  املوؤازر  التوجيه 

لعجلة املركبات, علب الرتو�س للمركبات الربية, مكابح للمركبات, هياكل املركبات, ناقل 

احلركة للمركبات الربية, اأجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج األأمامي, اأجزاء املركبات 

وحتديدا حاجبات اأ�سعة ال�سم�س, اأجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط, اأجزاء املركبات 

وحتديدا املفا�سل الكروية, اأجزاء املركبات وحتديدا دعامات اأنظمة التعليق, اأجزاء املركبات 

وحتديدا و�سلة ربط ال�سرعة الثابتة, �سيقان �سمام اإطارات املركبات, اأجزاء املركبات الربية 

للمركبات,  هيكلية  كاأجزاء  املحرك  غطاء  دروع  التفا�سلية,  الرتو�س  جمموعة  وحتديدا 

ح�سب  األأغطية  املركبات,  مركبات)عجالت  عجالت  الربية(,  للمركبات  التدوير  اأعمدة 

احلجم للمركبات من الفر�س, عجالت القيادة للمركبات, حمركات املركبات الربية, رفوف 

ال�سقف واأجهزة امت�سا�س ال�سدمات والنواب�س وق�سبان التثبيت واأنظمة التعليق جميعها 

للمركبات, لوحات الك�سوة لهياكل املركبات, مكابح الفرامل للمركبات الربية, اأغطية ح�سب 

احلجم ملقاعد للمركبات, من�سات تثبيت املحرك للمركبات, اأغطية التغليف من الفينيل 

م�سممة م�سبقا ومكيفة خ�سي�سا للمركبات, قطع غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز 

الطاقة التوجيهية, �سارة للمركبات, و�سائد مقاعد املركبات, تركيبات حمور عجلة املركبة, 

حامالت عدة التزلج للمركبات, املرايا للمركبات وحتديدا مرايا الروؤية اخللفية, ترو�س 

املركبات  فـي  لال�ستخدام  خ�سي�سا  م�سممة  خطافات  الربية,  للمركبات  للخلف  الرجوع 
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كهربائية)املركبات  مركبات  للمركبات(,  األأمامي  الزجاج  ال�سيارة,  ملحقات  لتثبيت 

الكهربائية, وحتديدا ال�سيارات وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي, الدراجات, اأجهزة اإنذار 

اأنظمة  للمركبات,  كهربائية  اأقفال  للمركبات,  عجلة  اأقرا�س  للمركبات,  للخلف  الرجوع 

األأجنحة  واأجزائها,  الربية  للمركبات  التوجيه  وحدات  املحركات,  ذات  للمركبات  األإنذار 

لل�سيارات,  �سدات  الهوائية,  الو�سادات  للمركبات,  األأبواب  دوا�سات  للمركبات,  اخللفية 

احلجم,  ح�سب  املركبات  اأغطية  املركبات,  اأ�سقف  على  املثبتة  والب�سائع  األأمتعة  حامالت 

وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  األأبواب,  دوا�سات  اأي  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء 

الواقيات من الوحل, اأجزاء املركبات الربية وحتديدا امل�سدات(, مكابح للمركبات)اأ�سالك 

مكابح للمركبات, اأجران الفرامل للمركبات الربية, اأجزاء نظام التعليق للمركبات الربية 

اللولبية,  النواب�س  وحتديدا  الربية,  املركبات  تعليق  اأجزاء  الورقية,  النواب�س  وحتديدا 

اأجزاء  للمركبات,  الهيدروليكية  الدوائر  للمركبات,  األأمامي  الزجاج  ما�سحات  �سفرات 

للمركبات,  القر�سية  الفرامل  املوازنات, من�سات  الربية وحتديدا  املركبات  تعليق  اأنظمة 

الغيار  وقطع  الربية  للمركبات  احلركة  ناقل  املركبات,  فـي  لال�ستخدام  اأكواب  حامالت 

الربية,  للمركبات  التعليق  اأنظمة  الربية,  للمركبات  احلركة  ناقل  اأحزمة  بها,  اخلا�س 

ال�سرقة  األإنذار �سد  اأجهزة  للمركبات,  نوافذ زجاجية  الربية,  للمركبات  العجلة  حممل 

لل�سيارات,عتاد الفرامل للمركبات, رفوف تثبيت الدراجات للمركبات, عدد الغطاء املحوري 

لال�ستخدام مع املركبات الربية, املحامل املحورية للمركبات الربية(, مركبات نقل برية, 

املائي,  اأو  اجلوي  اأو  الربي  النقل  اأجهزة  احلديدية)املركبات,  وال�سكك  مائية  جوية, 

الهيكلية ومكونات  األأجزاء  واأجزائها والتجهيزات اخلا�سة بها وحتديدا  املركبات الربية 

اآلية نقل احلركة على �سكل املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س واملحاور, هياكل املركبات 

اأغطية ح�سب احلجم للمركبات, �سال�سل  ذات املحرك, �سبكات تثبيت األأمتعة للمركبات, 
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م�سادة لالنزألق للمركبات, رقع لت�سليح اإطارات املركبات, م�سخات نفخ اإطارات املركبات, 

الرتكيبات الداخلية لل�سيارات, الك�سوة الداخلية لل�سيارات, التجهيزات اجللدية الداخلية 

املعدة ح�سب الطلب للمركبات, اإطارات لوحة الرتخي�س, اإطارات تثبيت لوحة الرتخي�س, 

الكهربائية  املركبات  غيار  قطع  الكهربائية,  الربية  املركبات  املركبات,  مقاعد  فر�س 

اخللفية  الروؤية  مرايا  وحتديدا  الكهربائية  املركبات  غيار  قطع  املحركات,  وحتديدا 

األأداء  عالية  الكهربائية  املركبات  اخللفية,  األأغطية  واأبواب  األأمامي  الزجاج  وم�ساحات 

العاملة ح�سرا على البطارية, مقاعد املركبات, حماور عجلة املركبة(, اأجهزة �سد ال�سرقة 

للمركبات)اأجهزة منع ال�سرقة للمركبات, األإطارات للمركبات, اأنابيب األإطارات للمركبات, 

وخارجية  داخلية  ك�سوة  وحتديدا  للمركبات  البال�ستيكية  األأجزاء  األإطارات,  نفخ  اأدوات 

وحتديدا  الربية  املركبات  لل�سيارات,  بالبثق  امل�سكل  البال�ستيك  من  واحلماية  للديكور 

ال�سيارات الكهربائية وال�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي, اأغطية امل�سممة جزئيا ح�سب 

الفرامل  هواء  ا�سطوانات  الربية,  للمركبات  الفرامل  هواء  �سواغط  للمركبات,  احلجم 

للمركبات الربية, اأغطية املركبات, هياكل املركبات ذات املحرك, األأغطية الواقية ملقاعد 

املركبات, قطع غيار هيكلية لل�ساحنات واملركبات األأخرى ذات املحرك, اآلية جمموعة نقل 

احلركة للمركبات املوؤلفة من القاب�س وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة الرتو�س 

التفا�سلية, األأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية, لوحات تثبيت ناقل احلركة 

لل�سيارات(,  ال�سحب  ق�سبان  الربية,  للمركبات  ناقل احلركة  �سناديق  الربية,  للمركبات 

خممدات ال�سدمات لل�سيارات)اأجزاء ال�سيارة وحتديدا ممت�سات ال�سدمات, اأبواب املركبات, 

مقاب�س حتريك اإ�سارة األنعطاف للمركبات, اأغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية, 

اأغطية لوحات ترخي�س املركبات, األواح األأبواب للمركبات, خيام األأ�سطح املهياأة لال�ستخدام 

واملغا�سل, قطع غيار  الطهي  الثانوية وحتديدا وحدات  املركبات  املركبات, قطع غيار  مع 
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املركبات وحتديدا العلب الهيكلية ألحتواء وحدات الطهي واألأحوا�س ووحدات التخزين, 

األأجزاء الهيكلية لل�سيارات وحتديدا خزانات ذاتية اخلتم لتخزين املياه, األأجزاء الهيكلية 

لل�سيارات وحتديدا جذوعها ووحدات ال�سحن والتخزين, وحدات تخزين الب�سائع مهياأة 

خ�سي�سا لل�ساحنات و�سيارات الدفع الرباعي, البطانات املجهزة ملناطق ال�سحن للمركبات(, 

اأقرا�س مكابح للمركبات)الفرامل القر�سية للمركبات الربية, حاويات تخزين املثبتة على 

اأ�سقف املركبات الربية, املركبات الريا�سية, الو�سادات الهوائية للمركبات, نوافذ املركبات, 

اأحزمة األأمان لال�ستخدام فـي املركبات, �سمامات ألإطارات املركبات, اأبواق املركبات, اأجزاء 

املركبات  اأغطية  الربية,  املركبات  قواب�س  احلركة,  نقل  �سيور  وحتديدا  الربية  املركبات 

والعنا�سر,  الطق�س  من  احلماية  لغر�س  وال�ساحنات  بال�سيارات  اخلا�سة  احلجم  ح�سب 

م�ساند الراأ�س للمركبات, و�سادات هوائية قابلة للنفخ أل�ستخدامها فـي املركبات للوقاية 

ال�سيارات ما بعد  القيادة للمركبات الربية, ملحقات  من األإ�سابة فـي احلوادث, �سال�سل 

البيع وحتديدا اأكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�سبكات واألأدراج امل�سممة خ�سي�سا لتتالءم مع 

املركبات, اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات, بطانات الفرامل للمركبات الربية, اأجزاء املركبات 

الربية وحتديدا املحاور, اأجزاء املركبات الربية وحتديدا ترو�س الت�سغيل, األأجزاء املعدنية 

للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من املعدن لل�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/28
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2300
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ, مر�سحات فالتر, �سجائر, �سجائر, ال�سجائر األإلكرتونية)رذاذ ال�سجائر األإلكرتونية,  
ل  ت�سخني  اأجهزة  األإلكرتونية,   ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  ال�سائلة  النيكوتني  حماليل 
التبغ بغر�س األ�ستن�ساق, اأجهزة ت�سخني بدائل التبغ بغر�س األ�ستن�ساق(, حماليل �سائلة 
لال�ستخدام فـي ال�سجائر األإلكرتونية, منكهات, من غري الزيوت األأ�سا�سية, لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنزن يومي انفورما�سن تكنولوجيي كو, ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

افانيــو,  نانحــوان  بلدينغ,  تكنولوجيي  ديانليان  بي,  بلدينغ   ,201 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دي�سرتكـــت,  غوانغمينـــج  �سرتيـــت,  ماتيــان  كميونيتــي,  ما�سنتوهــو 

�سنزن, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        

       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2400
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  األإنارة  ت�سخني)اأجهزة  اأجهزة 
والتهوية وتوزيع املياه والرتكيبات ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيوت�سر جورين ايرنجي �سوليو�سنز �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اي�ست �س.م.ح - جممع دبي لال�ستثمار  رافايل خالط ميدل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ملك 
الثاين, م�ستودع رقم WH -03, دبي, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: ٥/2022/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2419
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت  خدمات  تقدمي  والال�سلكية,  ال�سلكية  األت�ساألت  بالراديو)خدمات  األإذاعة 
اخللوية, خدمات األت�ساألت الال�سلكية ذات النطاق العري�س, نقل البيانات األإلكرتونية, 
بوابة  خدمات  عاملية,  حا�سوبية  ل�سبكة  والال�سلكية  ال�سلكية  األت�ساألت  روابط  توفري 
األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية وحتديدا توفري رابط ات�ساألت بني املركبات وال�سائقني 
ومن�سة ات�ساألت عاملية, خدمات األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية وحتديدا تقدمي اإ�سعارات 
اإلكرتونية عرب من�سة ات�ساألت عاملية ألإخطار األأفراد باأحداث اأمن املركبات وغريها من 

املعلومات املتعلقة باملركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/6
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2420
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت  خدمات  تقدمي  والال�سلكية,  ال�سلكية  األت�ساألت  بالراديو)خدمات  األإذاعة 
اخللوية, خدمات األت�ساألت الال�سلكية ذات النطاق العري�س, نقل البيانات األإلكرتونية, 
بوابة  خدمات  عاملية,  حا�سوبية  ل�سبكة  والال�سلكية  ال�سلكية  األت�ساألت  روابط  توفري 
األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية وحتديدا توفري رابط ات�ساألت بني املركبات وال�سائقني 
ومن�سة ات�ساألت عاملية, خدمات األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية وحتديدا تقدمي اإ�سعارات 
اإلكرتونية عرب من�سة ات�ساألت عاملية ألإخطار األأفراد باأحداث اأمن املركبات وغريها من 

املعلومات املتعلقة باملركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ,48170 ميت�سيغان  بالمياوث,  رود,  هاغرتي  ان.   132٥0 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/6
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2٥02
فـي الفئة 3٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)خدمات الدعاية واألإعالن مبا فيها خدمات الدعاية والرتويج عرب األإنرتنت 
اإدارة  الزهور والهدايا وخدمات  بالب�ستنة واألأزهار والنباتات وباقات  املتعلقة   ) )اأونالين 
وخدمات  والهدايا  الزهور  وباقات  والنباتات  واألأزهار  بالب�ستنة  املتعلقة  األأعمال  وتدبري 
الن�سح وا�ست�سارات األأعمال واملعلومات املتعلقة بالب�ستنة واألأزهار والنباتات وباقات الزهور 
والهدايا وخدمات البيع بالتجزئة ملنافذ وحمالت الزهور وخدمات البيع بالتجزئة ملحالت 
الزهور عرب األإنرتنت وخدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب األإنرتنت فـي جمال الزهور 
والنباتات وباقات الورود والهدايا وجميعها تقدم اونالين وعرب األإنرتنت وطلبات بالربيد 
وعرب جميع و�سائل األت�سال وجميع هذه اخلدمات واردة بالفئة 3٥ وأل ترد �سمن فئات 

اأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماي�سن دى فلورز �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

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

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        

      
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2٥93

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
األأخرى  واملواد  التبيي�س  املالب�س,)م�ستح�سرات  لغ�سيل  األأقم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات 
ال�سابون,  والك�سط,  واجللي  والتلميع  التنظيف  م�ستح�سرات  الغ�سيل,   فـي  امل�ستخدمة 
معاجني(,  ال�سعر,  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  األأ�سا�سية  والزيوت  العطور 
عطرية,  زيوت  اأ�سنان,  منظفات  جتميل,  م�ستح�سرات  لل�سعر,  لو�سن,  غ�سول  �سابون, 

�سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ري�سري)�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 32739, دبي, األإمارات العربية املتحدة, 
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2743
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بناء معدنية)املعادن ال�سائعة و�سبائكها,  مواد بناء معدنية مباين معدنية قابلة للنقل 
مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية, الكابالت واألأ�سالك غري الكهربائية من املعادن 
معدنية  واأنابيب  اأنابيب  املعدنية,  األأجهزة  من  �سغرية  اأ�سياء  حديدية,  مواد  ال�سائعة, 
معدنية  مواد  اخلامات(,  اأخرى,  فئات  فـي  مدرجة  غري  عادية  معادن  من  �سلع  خزائن, 

لل�سكك احلديدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيد/ حار�س اأحمد �سديقي خور�سيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منزل رقم,  املرحلة األأولى, جورجوان بني 1220002, هاريانا, الهند 
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/19

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان       

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2744
فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوارب  �سرتات,  مالب�س,  اأحزمة  كتانية,  مالب�س  للراأ�س,  اأغطية  قبعات  القدم,  لبا�س 
قبعات,  األأحزمة(,  الراأ�س,  اأغطية  القدم,  لبا�س  مالب�س)اللبا�س,  قم�سان,  ق�سرية, 
اأثواب من ال�سوف مالب�س, تنانري,  األب�سة, معاطف,  بنطلونات, مالب�س خارجية, تريكو 
اأثواب  ا�ستحمام,  �سراويل  مالب�س,  جاكيتات  ف�ساتني,  لل�ساطئ,  اأحذية  لل�ساطئ,  مالب�س 
�سباحة, اأحذية للريا�سة, قم�سان ن�سف كم تي - �سريت, تنانري مع �سراويل خمفية حتتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاي دي �سبورت�س فا�سون بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ار,  8ار  ال9  بي  ألنكا�ساير,  بوري,  بيل�سورث,  واي,  هولين�سربوك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اململكة املتحدة, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥274٥
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  جلود غري مدبوغة)اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة, جلود احليوانات اخلام 
املدبوغة, ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية, املظالت, ال�سما�سي, ع�سي امل�سي, حقائب �سغرية 
ظهر,  حقائب  القما�سية,  الكبرية  احلقائب  فارغة(,  تباع  )التي  التجميل  مل�ستح�سرات 
حقائب تثبت بوا�سطة حزام على اخل�سر, املحافظ, علب املفاتيح, اجلزادين, علب بطاقات 
يد,  حقائب  الكتب,  حقائب  الزجاجات,  حلمل  اأكيا�س  املفتوحة,  الكتف  حقائب  األئتمان, 
ال�سفر  اأمتعة  الت�سوق,  حقائب  الريا�سية,  القما�سية  الكبرية  احلقائب  ريا�سية,  حقائب 
وحقائب �سفرية, حقائب لعطلة نهاية األأ�سبوع, حقائب الوثائق واألأوراق, املحافظ اجللدية, 
األأجزاء واللوازم اخلا�سة بال�سلع ال�سالفة الذكر(, حمافظ نقود, ع�سي خيزران, حقائب 
مدر�سية, حمافظ للبطاقات حمافظ جيب, �سناديق ثياب �سفرية, جلود م�سنعة اأو �سبه 
م�سنعة, جلود تقليد, مظالت, حقائب ظهر, حمافظ جيب, اأكيا�س ت�سوق, حقائب �سغرية 
للوثائق واألأوراق, حقائب لل�ساطئ, حقائب يد, حقائب �سفرية, حمافظ جلدية م�سطحة 
غري  التجميل  مل�ستح�سرات  �سغرية  حقائب  �سفرية,  �سغرية  حقائب  واألأوراق,  للوثائق 

جمهزة, حقائب مالب�س �سفرية, حافظات مفاتيح م�سنوعات جلدية, حقائب للريا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاي دي �سبورت�س فا�سون بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ار,  8ار  ال9  بي  ألنكا�ساير,  بوري,  بيل�سورث,  واي,  هولين�سربوك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة املتحدة, بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/19

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2746
فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سرية,  جوارب  مالب�س,  اأحزمة  كتانية,  مالب�س  للراأ�س,  اأغطية  قبعات  القدم,  لبا�س 
اأثواب �سيقة,  األأحزمة(, قبعات,  الراأ�س,  اأغطية  القدم,  لبا�س  قم�سان, مالب�س)اللبا�س, 
اأثواب من  األب�سة, معاطف,  تريكو  اأو�سحة,  بنطلونات, مالب�س خارجية,  مالب�س جاهزة, 
ال�سوف مالب�س, تنانري, قم�سان للريا�سة, مالب�س لل�ساطئ, اأحذية لل�ساطئ, بيجامات, 
للريا�سة,  اأحذية  �سباحة,  اأثواب  ا�ستحمام,  �سراويل  مالب�س,  جاكيتات  �سنادل,  ف�ساتني, 
قم�سان ن�سف كم تي - �سريت, تنانري مع �سراويل خمفية حتتها, بنطال �سيق ال�سراويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاي دي �سبورت�س فا�سون بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ار,  8ار  ال9  بي  ألنكا�ساير,  بوري,  بيل�سورث,  واي,  هولين�سربوك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اململكة املتحدة, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
           

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2747
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلام  احليوانات  جلود  املقلدة,  املدبوغة  واجللود  املدبوغة  مدبوغة)اجللود  غري  جلود 
حقائب  امل�سي,  ع�سي  ال�سما�سي,  املظالت,  ال�سفرية,  واحلقائب  ال�سناديق  املدبوغة,  اأو 
حقائب  القما�سية,  الكبرية  احلقائب  فارغة(,  تباع  )التي  التجميل  مل�ستح�سرات  �سغرية 
ظهر, حقائب تثبت بوا�سطة حزام على اخل�سر, املحافظ, علب املفاتيح, اجلزادين, علب 
الكتب,  حقائب  الزجاجات,  حلمل  اأكيا�س  املفتوحة,  الكتف  حقائب  األئتمان,  بطاقات 
الت�سوق,  حقائب  الريا�سية,  القما�سية  الكبرية  احلقائب  ريا�سية,  حقائب  يد,  حقائب 
واألأوراق,  الوثائق  األأ�سبوع, حقائب  نهاية  �سفرية, حقائب لعطلة  ال�سفر وحقائب  اأمتعة 
نقود,  حمافظ  الذكر(,  ال�سالفة  بال�سلع  اخلا�سة  واللوازم  األأجزاء  اجللدية,  املحافظ 
م�سنعة,  �سبه  اأو  م�سنعة  جلود  �سفرية,  ثياب  �سناديق  مدر�سية,  حقائب  خيزران,  ع�سي 
جلود تقليد, مظالت, حقائب ظهر, حمافظ جيب, اأكيا�س ت�سوق, حقائب �سغرية للوثائق 
واألأوراق, حقائب لل�ساطئ, حقائب يد, حقائب �سفرية, حمافظ جلدية م�سطحة للوثائق 
جمهزة,  غري  التجميل  مل�ستح�سرات  �سغرية  حقائب  �سفرية,  �سغرية  حقائب  واألأوراق, 
حقائب مالب�س �سفرية, حافظات مفاتيح م�سنوعات جلدية, للريا�سة, حمافظ للبطاقات 

حمافظ جيب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاي دي �سبورت�س فا�سون بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ار,  8ار  ال9  بي  ألنكا�ساير,  بوري,  بيل�سورث,  واي,  هولين�سربوك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اململكة املتحدة, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2748
فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سرية,  جوارب  مالب�س,  اأحزمة  كتانية,  مالب�س  للراأ�س,  اأغطية  قبعات  القدم,  لبا�س 
اأثواب �سيقة,  األأحزمة(, قبعات,  الراأ�س,  اأغطية  القدم,  لبا�س  قم�سان, مالب�س)اللبا�س, 
اأثواب من  األب�سة, معاطف,  تريكو  اأو�سحة,  بنطلونات, مالب�س خارجية,  مالب�س جاهزة, 
ال�سوف مالب�س, تنانري, قم�سان للريا�سة, مالب�س لل�ساطئ, اأحذية لل�ساطئ, بيجامات, 
للريا�سة,  اأحذية  �سباحة,  اأثواب  ا�ستحمام,  �سراويل  مالب�س,  جاكيتات  �سنادل,  ف�ساتني, 
قم�سان ن�سف كم تي - �سريت, تنانري مع �سراويل خمفية حتتها, بنطال �سيق ال�سراويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاي دي �سبورت�س فا�سون بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ار,  8ار  ال9  بي  ألنكا�ساير,  بوري,  بيل�سورث,  واي,  هولين�سربوك  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اململكة املتحدة, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥2807
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات طوي الن�سف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3006
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاب�س كهربائية)املخفتات, علب احلماية من الدخول هي اأجزاء من األأجهزة اأو املكونات 
اأو  حتويلها  اأو  تبديلها  اأو  الكهرباء  لتو�سيل  واأدوات  اأجهزة  الكهربائية/األإلكرتونية, 
جتميعها اأو تنظيمها اأو التحكم فيها,  لوحات املخرج, ولوحات التبديل, ولوحات املقب�س, 
واألألـــــواح الفارغـــــــة )الكهربائيـــــة(, لوحـــــات م�سكلــــة أل�ستقبـــــال املفاتيـــــح و/اأو املقابـــ�س 
و/اأو املو�سالت املدجمة, �ساحن يو ا�س بي, وحدات التو�سيل املن�سهرة األأقمار ال�سناعية 
والتلفزيون والراديو والكمبيوتر والهاتف وماآخذ/منافذ البيانات,  قطع غيار وتركيبات 
ألأي من الب�سائع املذكورة اأعاله(, حموألت كهربائية,)املقاب�س, واملحوألت, وال�سمامات, 
واللوحات,  األأ�سالك,  وملحقات  الطاقة,  وكابالت  الطاقة,  واأ�سالك  التحكم,  ووحدات 
واملفاتيح,  واألأ�سالك,  والبكرات,  التمديد,  التمديد, وكابالت  واملحوألت, وماآخذ  واملاآخذ, 
و�سناديق التو�سيل, ووحدات توزيع الطاقة, و�سرائط املو�سل, وكتل املو�سالت, والبطارية 
�سناديق و�سناديق دعم لرتكيبات األإ�ساءة,  املو�سالت ووحدات التو�سيل واألألواح )اأحادية 
ومتعددة املقب�س( ألأجهزة الكمبيوتر ومعدات الو�سائط الرقمية والتناظرية مثل التلفزيون 
اأو األأقمار ال�سناعية اأو الهاتف اأو الراديو اأو مكربات ال�سوت,  قطع غيار وتركيبات ألأي 

من الب�سائع املذكورة اأعاله(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سكوملور )الدولية( املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

هاو�س,  اإند�سرتيال  روود  ليت�سفييلد  مارينري,  هاو�س,  �سكوملور  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
تامورث, �ستافورد�ساير, اململكة املتحدة بى79 7يو اإل, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/27
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
           

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3232
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النفط اخلام  بناء هياكل ألإنتاج وتخزين ونقل  والغاز,  النفط  األآبار)ت�سغيل حقول  حفر 
خدمات  النفط,  �سخ  النفط,  اأنابيب  خطوط  بناء  النفط,  ا�ستخراج  األآبار,  حفر  والغاز, 
ا�ستخراج املوارد الطبيعية, خدمات اإعادة التزود بالوقود والتزود بالوقود, حمطات خدمة 
ال�سيارة,   زيت  تغيري  خدمات  غيارها,   وقطع  املركبات  واإ�سالح  وغ�سيل  �سيانة  املركبات, 
نفخ  املحرك,   و�سبط  والتزييت  الت�سحيم  )اإ�سالح(,   ال�سيارة  تعطل  حالة  فـي  امل�ساعدة 
واإ�سالح وتركيب األإطارات,  خدمات اإن�ساء و�سيانة الطرق,  التكليف وال�سيانة وا�ستك�ساف 
الطاقات,   وتخزين  وتوزيع  اإنتاج  معدات  وتركيب  األأجهزة  واإ�سالح  واإ�سالحها  األأخطاء 
بناء و�سيانة م�سافـي ومن�ساآت اإنتاج وتوزيع وتخزين البرتول والغاز واملنتجات الكيماوية,  
تاأجري احلفارات ومعدات احلفر, اإن�ساء وتركيب و�سيانة خطوط األأنابيب وخطوط اأنابيب 
النفط والغاز,  اإعادة �سحن البطاريات, اإعادة �سحن ال�سيارات الكهربائية, تركيب واإ�سالح 
معدات  تركيب  واملركبات,  البطاريات  �سحن  واإعادة  بالطاقة  األإمداد  من�ساآت  و�سيانة 
الطاقة(,  جمال  فــي  للمنزل  األآيل  الت�سغيل  اأنظمة  و�سيانة  وبرجمة  تركيب  الهاتف, 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تاأجري احلفارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطر للطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

مبنى  األأر�سي,  الطابق   ,3 رقم  برج  للطاقة,  لقطر  الرئي�سي  املقر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
رقم 3, �سارع رقم 9٥1, منطقة 63, �س.ب.3212 الدوحة, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

-66-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥32٥1

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات كبرية, �ساعات, �ساعات منبهة, زمامات مرابط, ألأكمام القم�سان, �سبائك من معادن 

مبعادن  مطلية  اأو  ثمينة  معادن  من  امل�سنوعة  وال�سلع  و�سبائكها  الثمينة  نفي�سة)املعادن 

علب  اليد,  و�ساعات  احلائط  �ساعات  املجوهرات,   ,)14 الفئة  �سمن  ذلك  فـي  )مبا  ثمينة 

املجوهرات وعلب ال�ساعات, �ساعات التنبيه, اأزرار األأكمام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو. كي جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديزيل �سرت, دي ميتزينجني, اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥32٥3

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات ذكية)النظارات وقطع غيارها, حقائب النظارات, حقائب الهواتف املتحركة, حقائب 

اأجهزة  احلوا�سيب املحمولة, ال�ساعات الذكية والربجميات, تطبيقات الهواتف املتحركة, 

تعقب الن�ساط القابلة لالرتداء, األأقالم األإلكرتونية, �سماعات األأذن للهواتف املتحركة, 

�سدادات األأذن, اأحزمة األإنذار, األأفالم, ملفات ال�سور القابلة للتنزيل, املجالت األإلكرتونية, 

)يو  للويب  العام  الت�سل�سلي  الناقل  رموز  البودكا�ست,  للتنزيل,  القابلة  املو�سيقى  ملفات 

م�ستقبالت  األت�سال,  ألأجهزة  ال�سوت  مكربات  لالت�ساألت,  الراأ�س  �سماعات  بي(,  اإ�س 
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البيانات النقالة, اأجهزة األإر�سال الب�سرية الرقمية, حمافظ األأقرا�س املدجمة للتخزين, 

املفكرات الرقمية, الذاكرات األإلكرتونية(, كبائن ملكربات ال�سوت, مكربات �سوت, �سماعات 

الراأ�س)املل�سقات برقائق مدجمة لتحديد الهوية مبوجات الراديو, املل�سقات التي حتمل 

معلومات م�سجلة اأو مرمزة مغناطي�سيا, املل�سقات برموز قابلة للقراءة بوا�سطة املاكينة, 

حقائب اأجهزة تخزين املو�سيقي, بطاقات الذاكرة, �سماعات راأ�س باألعاب واقع افرتا�سي, 

راأ�س, �سماعات  اإم بي4, �سماعات  الكتب األإلكرتونية, �سماعات ذكية, قارئات  اأغطية قارئ 

راأ�س أل�سلكية, �سماعات راأ�س داخل األأذن, �سماعات راأ�س للهواتف الذكية, حقائب �سماعات 

اأجهزة  الذكية,  للهواتف  أل�سلكية  راأ�س  �سماعات  ال�سو�ساء,  لتجنب  راأ�س  �سماعات  راأ�س, 

مكربات  خزائن  �سوت,  مكربات  �سماعات  �سوت,  راأ�س-مكربات  �سماعات  تركيبات  هاتف, 

املو�سيقى, حتميل ملفات  نقالة(, حتميل ملفات  �سماعة  �سماعات أل�سلكية, قاعدة  �سوت, 

ال�سور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  هوجو بو�س ترادمارك ماجنمينت جي اأم بي اأت�س & كو. كي جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديزيل �سرت, دي ميتزينجني, اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥32٥4
فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية  األأحذية,  ال�سباحة,  مالب�س  الريا�سية,  املالب�س  اجلاهزة,  القدم)املالب�س  لبا�س 
الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كويجا �سن وير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة جلبل علي, األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥32٥٥
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللك,  الورني�س,  اأ�سباغ, راتنجات طبيعية خام, لكر, دهانات)الدهانات,  ورني�س, ملونات, 
مواد حافظة �سد ال�سداأ وتلف األأخ�ساب,  ملونات, اأ�سباغ, اأحبار للطباعة وو�سع العالمات 
والنق�س,  الراتنجات الطبيعية اخلام معادن فـي �سكل رقائق وم�سحوق أل�ستخدامها فـي 

.)Thinners الطالء والتزيني والطباعة والفن, واملخففات )مركب تخفيف الطالء

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإمارات الوطنية لل�سناعات الكيمياوية �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥32٥6
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العلمية  التكنولوجيو)اخلدمات  األأبحاث  حا�سوب,  اأجهزة  تاأجري  ال�سناعي,  الت�سميم 
والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها, خدمات التحاليل واألأبحات ال�سناعية, 
برامج  ت�سميم  احلا�سوب,  برجمة  الكمبيوتر(,  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمات 
حا�سوبية, حتديث برامج حا�سوب, ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب, 
بيانات  ا�سرتجاع  لالآخرين,  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  حا�سوب,  برامج  تاأجري 
ن�سخ  حا�سوب,  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب,  اأنظمة  حتليل  حا�سوب,  برامج  �سيانة  احلا�سوب, 
برامج احلا�سوب, حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية, اإن�ساء و�سيانة املواقع 
على �سبكة األإنرتنت لالآخرين, تفعيل مواقع األإنرتنت, حتميل برامج حا�سوبية, حتويل 
برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي, ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية, 
تاأجري خادمات ال�سبكة, متثيل الرقمي للوثائق م�سح, مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول 
 ,SaaS كخدمات  الربجميات  األإنرتنت,  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  بعد,  عن 
األ�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات, ا�ست�سافة اخلادم, تخزين اإلكرتوين للبيانات, توفري 
األإنرتنت, احلو�سبة  التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع  معلومات عن 
خدمات  املعلومات,  تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات  ال�سحابية, 
احلا�سوب,  تكنولوجيا  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا,  جمال  فـي  األ�ست�سارة 
اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  الربجميات, من�سات  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  املعلومات, تطوير 

.PaaS كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي دبليو �سي ديجيتال �سريفي�سيز م.د.م.�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة رقم 3302, �سبا 1, اأبراج بحريات جمريا, دبي, األإمارات العربية 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥33٥7

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذكية,  املجوهرات  الذكية,  ال�ساعات  احلا�سوبي,  وب�سرية)العتاد  �سمعية  م�ستقبالت 

�سماعات  الراأ�س,  �سماعات  األفرتا�سي,  الواقع  ال�سم�سية, نظارات  النظارات  العني,  لبا�س 

راأ�سية, �سماعات راأ�سية لالألعاب, األأجهزة الطرفية لالألعاب احلا�سوبية, علب للحوا�سيب 

والهواتف الذكية و�سماعات الراأ�س وال�سماعات الراأ�سية واأجهزة األألعاب, اإ�سارات ال�سمام 

حمافظ  امل�سفرة,  العمالت  الكتل,  �سل�سلة  النيون,  �سوء  اإ�سارات  لل�سوء,  الباعث  الثنائي 

لال�ستبدال,  القابلة  غري  رموز  ذات  املتعددة  الو�سائط  ملفات  امل�سفرة,  العمالت  عتاد 

امللفات املو�سيقية ذات رموز غري القابلة لال�ستبدال, ملفات ال�سور ذات رموز غري القابلة 

لال�ستبدال, ملفات الفيديو ذات رموز غري القابلة لال�ستبدال, ملفات الن�سو�س ذات رموز 

غري القابلة لال�ستبدال, امللفات ال�سمعية ذات رموز غري القابلة لال�ستبدال, ملفات ال�سور 

واملو�سيقى وال�سوت والفيديو والو�سائط املتعددة امل�سادق عليها بوا�سطة رموز غري قابلة 

ال�سور  للتحميل,  القابلة  األإلكرتونية  البيانات)املن�سورات  معاجلة  اأجهزة  لال�ستبدال(, 

الرقمية وامللفات ال�سمعية والفيديو والو�سائط املتعددة, الر�سومات البيانية احلا�سوبية, 

الربجميات, برجميات �سل�سلة الكتل, برجميات دفرت األأ�ستاذ املوزع, برجميات الت�سفري, 

الرقمية,  العملة  امل�سفرة, برجميات لال�ستخدام مع  العمالت  برجميات لال�ستخدام مع 

األأ�سول  واإ�سدار  واإن�ساء  العملة األفرتا�سية, برجميات ل�سك  برجميات لال�ستخدام مع 

القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت  الرقمية  والرموز  الرقمية 

الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  امل�سفرة  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال 

والعمالت األفرتا�سية, الربجميات لروؤية وتوفري الو�سول اإلى األأ�سول الرقمية والرموز 

واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت  الرقمية 
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الرقمية واملقتنيات امل�سفرة والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت األفرتا�سية(, 

واألجتار  وتبادل  وقبول  وا�ستقبال  واإر�سال  وتخزين  لتوزيع  �سوئية)الربجميات  اإ�سارات 

باألأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري القابلة 

الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  امل�سفرة  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال 

والعمالت األفرتا�سية, برجميات للتمويل الالمركزي, برجميات ألإن�ساء وتنفيذ العقود 

الذكية, برنامج لتطوير التطبيقات الالمركزية, الربجميات لت�سجيل واإدارة وتتبع ونقل 

املنظمات  الالمركزية, الربجميات ألإدارة وحوكمة  امل�ستقلة  املنظمات  فـي  امللكية  م�سالح 

الالمركزية,  امل�ستقلة  املنظمات  فـي  والت�سويت  للم�ساركة  برنامج  الالمركزية,  امل�ستقلة 

الربجميات لتنفيذ وت�سجيل املعامالت املالية, برجميات دفرت األأ�ستاذ املوزع لال�ستخدام 

اإلكرتونيا, برجميات ت�ستخدم  األأموال  املالية, برجميات لتحويل  املعامالت  فـي معاجلة 

ألإن�ساء  برجميات  اإلكرتونية,  كمحفظة  ت�ستخدم  برجميات  امل�سفرة,  للعمالت  كمحفظة 

واإدارة املحافظ األإلكرتونية(, ألفتات نيونية)برجميات لدفع العمالت الرقمية ومعامالت 

األأ�سول  على  تنطوي  التي  املعامالت  �سحة  من  والتحقق  ألإدارة  الربجميات  ال�سرف, 

الرقمية والرموز الرقمية والعمالت امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري القابلة لال�ستبدال 

والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  امل�سفرة  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات 

األفرتا�سية, برجميات معاجلة الدفع األإلكرتوين, برجميات األألعاب, برجميات الواقع 

األفرتا�سي, برجميات ألإن�ساء الرموز غري القابلة لال�ستبدال, برجميات ألإدارة والتحقق 

برجميات  تطوير  اأدوات  األألعاب,  لتطوير  برجميات  الكتل,  �سل�سلة  على  املعامالت  من 

برجميات  امل�سفرة,  العمالت  لتعدين  برجميات  الكتل,  �سل�سلة  األعاب  برجميات  األألعاب, 

زراعة العائد على العمالت امل�سفرة, برجميات لتنظيم واإجراء املزادات, برجميات عمليات 

اأدوات تطوير الربجميات, برجميات ألإن�ساء  الت�سويت, برجميات لل�سبكات األجتماعية, 
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ألإن�ساء  ب�سرية,)برجميات  نظارات  معه(,  والتفاعل  واإدارته  )ان-ألين(  مبا�سر  جمتمع 

امللفات,  تبادل  برجميات  األفرتا�سية,  املجتمعات  داخل  املجموعات  اإلى  والو�سول  واإدارة 

والر�سومات  األإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال  ألإر�سال  برجميات  األت�ساألت,  برجميات 

ألإن�ساء  برجميات  األت�سال,  و�سبكات  األإنرتنت  عرب  واملرئي  ال�سوتي  واملحتوى  وال�سور 

األت�ساألت  و�سبكات  احلا�سوبية  ال�سبكات  عرب  املعلومات  اأو  األإلكرتونية  الو�سائط 

وحتريرها وحتميلها وتنزيلها والو�سول اإليها وروؤيتها ون�سرها وعر�سها وو�سع عالمات 

والتعليق  عليها  امل�ساعر  اإ�سارة  وو�سع  عليها  والتعليق  وربطها  وتدفقها  وتدوينها  عليها 

عليها والت�سويت لها وت�سمينها واإر�سالها وم�ساركتها وتوفريها, برجميات ملعاجلة ال�سور 

واإدارة  لتجميع  الربجميات  والن�سو�س,  والفيديو  ال�سوت  وحمتويات  البيانية  والر�سوم 

لنقل  الربجميات  واملعلومات,  البيانات  وتخزين  وتبادل  ونقل  وتغيري  وتنظيم  وحترير 

املحتوى والن�سو�س واألأعمال املرئية وال�سوتية وال�سمعية والب�سرية واألأدبية والبيانات 

وعر�سها  وتنزيلها  وا�ستالمها  وتبادلها  األإلكرتونية  وامل�سنفات  وامل�ستندات  وامللفات 

والتفاعل معها ونقلها(, �سلع ب�سرية)برجميات التجارة األإلكرتونية, برجميات التجارة 

جهاز  عرب  األإلكرتونية  التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  ت�سمح  األإلكرتونية 

كمبيوتر عاملي و�سبكات األإنرتنت واألت�ساألت, برجميات ملعاجلة املعامالت األإلكرتونية, 

برجميات تنظيم الفعاليات والبحث عنها واإدارتها, برجميات ألإن�ساء احل�سابات واحلفاظ 

الدفع من  املوزعة و�سبكات  األأ�ستاذ  دفاتر  املالية على  باملعامالت  املعلومات اخلا�سة  على 

نظري اإلى نظري واإدارتها, برجميات لال�ستخدام فـي التداول املايل, برجميات لال�ستخدام 

فـي التبادل املايل, برجميات لتوفري م�سادقة األأطراف على املعامالت املالية, برجميات 

الت�سفري لعمليات  اأمن  املالية,  برجميات ألإدارة  األأ�ستاذ للمعامالت  للحفاظ على دفاتر 

األآمن  النقل  لت�سفري ومتكني  ال�سبكات احلا�سوبية, برجميات  األإلكرتونية عرب  األإر�سال 
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للمعلومات الرقمية عرب األإنرتنت, برجميات لتحويل العمالت(, اأجهزة ذاكرات حا�سوب, 

لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة,  حا�سوب  برامج  حا�سوب,  اأجهزة  ب�سرية,  واأدوات  اأجهزة 

اأجهزة ملحقة باحلا�سوب, برجميات حا�سوب م�سجلة, و�سائط تخزين بيانات  احلا�سوب, 

مغناطي�سية, و�سائط تخزين بيانات ب�سرية, مفكرات اإلكرتونية, اأجهزة ترجمة اإلكرتونية 

جيبية, لوحات اإعالنات اإلكرتونية, نظارات �سم�سية, من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ, 

الراأ�س, حتميل  �سماعات  األعاب حا�سوب,  برامج  للتنزيل,  قابلة  برامج حا�سوب برجميات 

ملفات املو�سيقى, حتميل ملفات ال�سور, ثنائيات األإ�سعاع امل�سيئة LED, تطبيقات برجميات 

احلا�سوب, قابلة للتنزيل, قارئات كتب اإلكرتونية, عتاد احلا�سوب, اأجهزة حممولة لتقفـي 

الن�ساط, اأغلفة للهواتف الذكية, حافظات للهواتف الذكية, اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع 

حا�سوب غري تلك امل�ستعملة ألألعاب الفيديو, نظارات ذكية, م�سكوكات اأمنية اأجهزة ت�سفري, 

للتنزيل,  قابلة  اإلكرتونية  مو�سيقية  نوتة  األفرتا�سي,  الواقع  �سماعات  �سمعية,  واجهات 

حممولة  اإلكرتونية  قوامي�س  للتحميل,  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج  من�سات 

�سكل جموهرات,  ات�ساألت على  اأجهزة  النقالة,  للهواتف  للتحميل  قابلة  ر�سومات  باليد, 

حوا�سيب ميكن ارتداوؤها, �سا�سات لعر�س الفيديو ميكن ارتداوؤها, �ساعات ذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 

33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥33٥8
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمجوهــرات,  �سغيـــرة  حلي  اليد,  ل�ساعــات  اأحزمــة  يد,  �ساعـــات  جموهــرات,  اأ�ســاور 
املفاتيح(,  حلقات  املفاتيح,  �سال�سل  ال�ساعات,  املقلدة,  املجوهرات  جموهرات)املجوهرات, 
�ساعات, جموهرات مقلدة, حلقات للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل 

�سغرية للزينة, حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥33٥9
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق, اإعالنات كبرية, �سور, دوريات, دفاتر ر�سم, دفاتر مالحظات, بطاقات, كتب, من�سورات 
املل�سقات,  ال�سور,  املجالت,  اللعب,  بطاقات  الكتب,  املطبوعة,  مطبوعة)املن�سورات 
القرطا�سية, بطاقات التداول(, قرطا�سية, جمالت دوريات, بطاقات جتارية غري بطاقات 

األألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

-75-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3360

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمافظ جيب, �سناديق ثياب حقائب �سفرية, اأكيا�س)احلقائب, حقائب الظهر, األأمتعة, 

املحافظ(, حمافظ بطاقات األئتمان حمافظ نقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3361

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية لالأ�سرة)البطانيات, املفار�س(, بطانيات لالأ�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

-76-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3362
فـي الفئة 2٥ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قبعات اأغطية للراأ�س, �سرتات, جوارب ق�سرية, قم�سان, مالب�س)اللبا�س, القبعات, لبا�س 
الراأ�س, اجلاكيتات, الكنزات ال�سوفية, ال�سراويل, القم�سان, القم�سان التائية, ال�سرتات, 
خارجية,  مالب�س  قبعات,  اجلوارب(,  الريا�سية,  األأحذية  األأو�سحة,  األأحذية,  البلوزات, 
اأحذية  اأحذية,  مالب�س,  جاكيتات  مالب�س,  ال�سوف  من  اأثواب  األب�سة,  تريكو  اأو�سحة, 

للريا�سة, لبا�س القدم, قم�سان ن�سف كم تي - �سريت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3363
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سر اأو مفار�س اأو مدا�سات)الب�سط, ال�سجاد, احل�سري(, �سجاد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3364
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية)البرية, م�سروبات الطاقة, امل�سروبات غري الكحولية, امل�سروبات الغازية(, م�سروبات 
غري كحولية, مرطبات غري كحولية, م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥336٥
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدا  ما  كحولية  م�سروبـــات  وي�سكـــي,  كحوليـــة,  م�سروبـــات  ليكيـــرات,  نبيذ,  كوكتيالت, 
البرية,)امل�سروبات الكحولية, النبيذ, اخلمور, امل�سروبات الروحية, الليكور, الكوكتيالت(, 

م�سروبات كحولية حتتوي على فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, كورال غابلز, اف ال 
33146-3108, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 1٥3366
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املالية,  املعامالت  خدمــــات  النقديــــة,  اخلدمـــات  املاليـــة,  ال�سم�ســرة)اخلدمـــات 
ال�سرف املايل, اخلدمات امل�سرفية, خدمات العمالت امل�سفرة, خدمات العمالت الرقمية, 
العمالت  �سرف  خدمات  األفرتا�سية,  العمالت  خدمات  األإلكرتونية,  العمالت  خدمات 
خدمات  امل�سفرة,  بالعمالت  الدفع  معاجلة  امل�سفرة,  العمالت  تداول  خدمات  امل�سفرة, 
الدفع األإلكرتوين, خدمات املحفظة األإلكرتونية, خدمات �سرف العمالت, خدمات تداول 
الرقمية  األأ�سول  واإ�سدار  اإن�ساء  القرو�س,  خدمات  الدفع,  معاجلة  خدمات  العمالت, 
لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت  الرقمية  والرموز 
والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الرقمية  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات 
الرقمية  والعمالت  الرقمية  والرموز  الرقمية  األأ�سول  �سريفة)توزيع  األفرتا�سية(, 
الت�سفري  ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز 
والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت األفرتا�سية وتداولها واإقرا�سها وتبادلها 
الرقمية  األأ�سول  فـي جمال  املعلومات  املالية, توفري  املعلومات  ونقلها, توفري  وتخزينها 
لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  الرقمية  والعمالت  الرقمية  والرموز 
والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفري  ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات 
املالية  والتنبوؤات  املايل  والتخطيط  املالية  األإدارة  وحتديدا  املالية  ال�سوؤون  األفرتا�سية, 
واإدارة املحافظ املالية والتحاليل واأل�ست�سارات املالية, توفري املعلومات املالية عرب الو�سائط 
األإلكرتونية, خدمات ال�سم�سرة, خدمات تداول العمالت, خدمات اإدارة األ�ستثمار, خدمات 
الكتل(,  �سل�سلة  اإلى  امل�ستندة  الدفع  من  التحقق  خدمات  األإلكرتونية,  للتجارة  الدفع 
ا�ستثمار األأموال, ال�سرافة, املقا�سة املالية, خدمات حفظ الودائع, تنظيم التح�سيل املايل, 
والعقارات, اخلدمات  امل�سرفية  واألأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  املالية متويل,  القرو�س 
التمويلية, األإدارة املالية, القرو�س ب�سمان, �سم�سرة األأوراق املالية, التحليل املايل, التحقق 
من ال�سيكات, ا�ست�سارات مالية, معاجلة عمليات الدفع ببطاقات األئتمان, معاجلة عمليات 
الدفع ببطاقات اخل�سم, حتويل األأموال اإلكرتونيا, املعلومات املالية, اإ�سدار بطاقات �سراء 
ذات قيمة, اأ�سعار البور�سة, �سريفة �سبكية, خدمات �سم�سرة األأوراق املالية, توفري معلومات 

مالية عن طريق مواقع األإنرتنت, اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري, ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يوغا ألبز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�س. ديك�سي هايواي, �سرتيت 10٥ 107٥, 
الوأليات   ,3108-33146 ال  اف  غابلز,  كورال 

املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153367
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والرموز  الرقمية  لالأ�سول  افرتا�سي  �سوق  )توفـري  تنظيمية  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 
واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت  الرقمية 
الرقمية ومقتنيات الت�سفـري والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية، 
توفـري �سوق افرتا�سي للم�سرتين والبائعني لل�سلع الرقمية امل�سادق عليها بوا�سطة رموز 
غري  الرموز  وتداول  وا�ستعارة  ال�ستئجار  افرتا�سي  �سوق  توفـري  لال�ستبدال،  قابلة  غري 
القابلة لال�ستبدال، ت�سهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات االأطراف الثالثة عرب ال�سبكات 
و/اأو  ال�سلع  لبائعي  )ان-الين(  املبا�سرة  االأ�سواق  توفـري  االت�ساالت،  و�سبكات  احلا�سوبية 
اخلدمات، خدمات املزاد، خدمات الت�سويت، الرتويج ل�سلع وخدمات الغري عرب ال�سبكات 
احلا�سوبية و�سبكات االت�ساالت(، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، عر�ض ال�سلع، االإعالن بالربيد 
املبا�سر، البيع باملزاد العلني، درا�سات ال�سوق، تق�سي احلقائق فـي االأعمال، ن�سر ن�سو�ض 
مكتبية،  وظائف  االت�ساالت  ن�سخ  االأعمال،  اأبحاث  واإعالن،  دعاية  واالإعالن،  الدعاية 
خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات، 
امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال )خدمات البيع بالتجزئة، خدمات الدعاية وخدمات الت�سويق، 
اأبحاث ال�سوق وخدمات الرتويج، خدمات ا�ست�سارات االأعمال، ت�سهيل تبادل وبيع املنتجات 
واخلدمات عرب ال�سبكات احلا�سوبية و�سبكات االت�ساالت، توفـري املرافق املبا�سرة )ان-الين( 
لربط امل�سرتين مع البائعني، توفـري �سوق مبا�سر )ان-الين(، توفـري �سوق مبا�سر )ان-

الين( لالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري 
والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري  الرقمية ومقتنيات  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال 
والبائعني  للم�سرتين  )ان-الين(  مبا�سر  �سوق  توفـري  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية 
لل�سلع الرقمية امل�سادق عليها بوا�سطة رموز غري قابلة لال�ستبدال، توفـري �سوق مبا�سر 
والعمالت  الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  وتداول  وا�ستعارة  ال�ستئجار  )ان-الين( 
ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة 
الت�سفـري والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية(، اأبحاث الت�سويق، 
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اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، التنبوؤات االقت�سادية، تنظيم املعار�ض 

لالآخرين،  املبيعات  ترويج  االأعمال،  عن  واالأخبار  املعلومات  دعائية،  اأو  جتارية  لغايات 

الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم 

احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  بيانات حا�سوب،  قواعد  فـي  معلومات 

خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى، البحث عن املعلومات 

فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن فـي و�سائل االإعالم، خدمات 

بالتجزئة، معلومات  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  �سلع على  االأ�سعار، عر�ض  املقارنة بني 

جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة االإدارية لطلبات 

ال�سراء، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري، ت�سويق، خدمات الت�سويق 

عرب الهاتف، حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع االإنرتنت، 

الغري، حتديث  التجارية حل�ساب  ال�سفقات  التفاو�ض وعقد  التجارية،  الو�ساطة  خدمات 

طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة 

اال�ست�سارة  وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع 

ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال العالقات العامة، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

االت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�ض على عقود االأعمال با�سم الغري، خدمات اال�ستخبارات 

ال�سوقية، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075، كورال غابلز، اف ال 

33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153368
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتلفون  االت�ساالت  التلفونية،  االت�ساالت  التلغراف،  عرب  االت�ساالت  الر�سائل،  اإر�سال 
احلا�سوب،  عرب  وال�سور  الر�سائل  نقل  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  االت�ساالت  اخللوي، 
االألياف  �سبكات  عرب  االت�ساالت  االت�ساالت،  حول  معلومات  االإلكرتوين،  الربيد  نقل 
تو�سيالت  توفـري  ات�ساالت،  خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  لوحات  خدمات  الب�سرية، 
خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية )خدمات االت�ساالت، االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، 
خدمات البث، خدمات الر�سائل االإلكرتونية، دفق ال�سوت والفـيديو والو�سائط الرقمية 
على  درد�سة  غرف  توفـري  الفـيديو،  واألعاب  االإلكرتونية  االألعاب  تدفق  االإنرتنت،  على 
االإنرتنت، توفـري منتديات مبا�سرة )ان-الين( لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب، 
دفق البيانات، نقل املعلومات وال�سور مب�ساعدة احلا�سوب، توفـري منتدى جمتمع مبا�سر 
)ان-الين( للم�ستخدمني مل�ساركة ودفق املعلومات وال�سوت والفـيديو واالأخبار فـي الوقت 
الرقمية  ال�سور  اإلى  امل�ستخدم  و�سول  توفـري  واملعلومات،  الرتفـيهي  واملحتوى  الفعلي 
الرقمية  املتعددة واملقتنيات  الو�سائط  والن�سو�ض وال�سوت والفـيديو واالألعاب وحمتوى 
ومقتنيات الت�سفـري والرموز غري القابلة لال�ستبدال، النقل االإلكرتوين ملحتوى وبيانات 
الواقع االفرتا�سي واملعزز(، توجيه وربط االت�ساالت، االجتماعات عن بعد، توفـري اإمكانية 
عاملية،  حا�سوبية  �سبكات  اإلى  الدخول  تاأجري  عاملية،  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل 
الربط  توفـري   ، االإنرتنت  عرب  حجرات  توفـري  بعد،  عن  للت�سوق  ات�سال  قنوات  توفـري 
بقاعدة معلومات، خدمات الربيد ال�سوتي، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، خدمات 
االإنرتنت،  عرب  املتوا�سل  البيانات  تدفق  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات 

ات�ساالت ال�سلكية، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075، كورال غابلز، اف ال 
33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153369
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والربامج  واالأفالم  الق�سرية  االأفالم  وتوزيع  اإنتاج  ترفـيهية،  )خدمات  الت�سلية  خدمات 
االإذاعية والتلفزيونية وبرامج الويب، خدمات االإنتاج وما بعد االإنتاج للمحتوى الرتفـيهي 
وب�سرية  �سمعية  واأعمال  ووبكا�ست  تلفزيونية  وبرامج  اأفالم  توفـري  املتعددة،  للو�سائط 
والفـيديو  ال�سوت  ت�سجيالت  اإنتاج  االإنرتنت،  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  متعددة  وو�سائط 
والو�سائط املتعددة، توفـري االألعاب االإلكرتونية واحلا�سوبية واألعاب الفـيديو املبا�سرة )ان-
الين(، خدمات األعاب قاعات الت�سلية االفرتا�سية، خدمات األعاب الواقع االفرتا�سي، خدمات 
الن�سر االإلكرتوين، اخلدمات الرتفـيهية وحتديدا توفـري الواقع االفرتا�سي والواقع املعزز 
والرتفـيه التفاعلي فـي الواقع املختلط واالألعاب واملحتوى والتجارب، اخلدمات الرتفـيهية 
وحتديدا توفـري الواقع االفرتا�سي املبا�سر )ان-الين( والواقع املعزز وبيئات الواقع املختلط، 
ترفـيهية،  الأغرا�ض  املختلط  والواقع  املعزز  والواقع  االفرتا�سي  الواقع  فـيديوهات  اإنتاج 
خدمات االإنتاج والن�سر الرتفـيهي للو�سائط املتعددة، تنظيم املعار�ض والفعاليات واملوؤمترات 
لالأغرا�ض الرتفـيهية والثقافـية(، خدمات ا�ستوديوهات �سناعة االأفالم ال�سينمائية، تنظيم 
املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، ن�سر الن�سو�ض خالف ن�سو�ض الدعاية واالإعالن، 
اإنتاج االأفالم ، بخالف االأفالم االإعالنية، ن�سر الكتب، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، تقدمي 
عرو�ض املنوعات، الرتفـيه التلفزيوين، تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم 
واإدارة االجتماعات، معلومات عن الرتفـيه، تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية اأو تعليمية، عر�ض 
متثيليات حية، التدريب العملي عر�ض، خدمات ا�ستديوهات الت�سجيل، تنظيم واإدارة احللقات 
وال�سحف  الكتب  ن�سر  الت�سلية،  قاعات  خدمات  تقدمي  الندوات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية، 
االإلكرتونية على االإنرتنت، الن�سر املكتبي االإلكرتوين، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة من 
�سبكة حا�سوب، توفـري املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفـري املو�سيقى 
غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، 
توفـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري 

الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075،
 كورال غابلز، اف ال 33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153370
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحابية،  احلو�سبة  خدمات  كخدمة،  املن�سات  كخدمة،  )الربجميات  احلا�سوب  برجمة 
االألعاب  تطوير  خدمات  احلا�سوبية،  والربجميات  احلا�سوبي  العتاد  وتطوير  ت�سميم 
امل�ستقلة  املنظمات  وحوكمة  واإدارة  تنظيم  الفـيديو،  واألعاب  واالإلكرتونية  احلا�سوبية 
الالمركزية،  امل�ستقلة  املنظمات  فـي  امللكية  م�سالح  وتتبع  واإدارة  ت�سجيل  الالمركزية، 
تقني  خدمات  الذكية،  العقود  وتنفـيذ  تطوير  الالمركزية،  التطبيقات  وتطوير  ت�سميم 
ال�سوت  وملفات  الرقمية  ال�سور  للتنزيل،  قابلة  غري  اإلكرتونية  من�سورات  املعلومات، 
والفـيديو وملفات الو�سائط املتعددة غري القابلة للتنزيل، الر�سومات البيانية احلا�سوبية 
غري القابلة للتنزيل، الربجميات غري القابلة للتنزيل، برجميات �سل�سلة الكتل غري قابلة 
للتنزيل، برجميات دفرت االأ�ستاذ املوزع غري القابلة للتنزيل، برجميات ت�سفـري غري قابلة 
للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم مع العمالت امل�سفرة، برجميات غري قابلة 
قابلة  غري  )برجميات  حا�سوبية  برامج  ت�سميم  الرقمية(،  العملة  مع  ت�ستخدم  للتنزيل 
االأ�سول  ل�سك  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االفرتا�سية،  العملة  مع  ت�ستخدم  للتنزيل 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري القابلة لال�ستبدال 
والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري  الرقمية ومقتنيات  واملقتنيات 
واإن�ساءها واإ�سدارها، برجميات غري قابلة للتنزيل لروؤية وتوفـري الو�سول  االفرتا�سية 
غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  اإلى 
والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري  الرقمية ومقتنيات  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال 
الرقمية والعمالت االفرتا�سية، الربجميات غري القابلة للتنزيل لتوزيع وتداول وتخزين 
واإر�سال وا�ستقبال وقبول ونقل االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
املنفعة والرموز غري القابلة لال�ستبدال واملقتنيات الرقمية ومقتنيات الت�سفـري والعمالت 
للتنزيل  القابلة  غري  الربجميات  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة 
الإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات  حا�سوب  برامج  حتديث  الالمركزي(،  للتمويل 
العقود الذكية وتنفـيذها، برجميات غري قابلة للتنزيل لتطوير التطبيقات الالمركزية، 
املنظمات  فـي  امللكية  م�سالح  ونقل  وتتبع  واإدارة  لت�سجيل  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات 
امل�ستقلة  املنظمات  وحوكمة  الإدارة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  الالمركزية،  امل�ستقلة 
امل�ستقلة  املنظمات  فـي  والت�سويت  للم�ساركة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  الالمركزية، 
املالية، برجميات  املعامالت  الالمركزية، برجميات غري قابلة للتنزيل لتنفـيذ وت�سجيل 
املالية،  املعامالت  معاجلة  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  املوزع  االأ�ستاذ  دفرت 
للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االإلكرتوين،  االأموال  لنقل  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات 
كمحفظة  ت�ستخدم  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  امل�سفرة،  للعمالت  كمحفظة  ت�ستخدم 
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االإلكرتونية، برجميات  املحافظ  واإدارة  للتنزيل الإن�ساء  اإلكرتونية، برجميات غري قابلة 
جمال  فـي  ا�ست�سارات  ال�سرف(،  ومعامالت  الرقمية  العمالت  لدفع  للتنزيل  قابلة  غري 
من  والتحقق  الإدارة  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات  احلا�سوب  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 
امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  تنطوي على  التي  املعامالت  �سحة 
الت�سفـري  ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز 
الدفع  معاجلة  برجميات  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت 
الواقع  برجميات  للتنزيل،  قابلة  غري  األعاب  برجميات  للتنزيل،  قابلة  غري  االإلكرتوين 
االفرتا�سي غري قابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء الرموز غري القابلة 
�سل�سلة  على  املعامالت  من  والتحقق  الإدارة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  لال�ستبدال، 
الكتل، برجميات غري قابلة للتنزيل لتطوير االألعاب، اأدوات تطوير برجميات األعاب غري 
قابلة  غري  برجميات  للتنزيل،  قابلة  غري  الكتل  �سل�سلة  األعاب  برجميات  للتنزيل،  قابلة 
على  العائد  لزراعة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  امل�سفرة،  العمالت  لتعدين  للتنزيل 
غري  برجميات  املزادات،  وعقد  لرتتيب  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  امل�سفرة،  العمالت 
توفـري  االجتماعية(،  لل�سبكات  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  للت�سويت،  للتنزيل  قابلة 
خدمات  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات 
احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  اال�ست�سارة 
حا�سوب  برامج  تاأجري  والال�سلكية،  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات 
)اأدوات تطوير برجميات غري قابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء جمتمع 
مبا�سر )ان-الين( واإدارته والتفاعل معه، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء املجموعات 
للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االفرتا�سية،  املجتمعات  داخل  اإليها  والو�سول  واإدارتها 
للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  للتنزيل،  قابلة  غري  االت�ساالت  برجميات  امللفات،  لتبادل 
الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل االإلكرتونية والر�سومات البيانية وال�سور واملحتوى ال�سوتي 
واملرئي عرب االإنرتنت و�سبكات االت�سال، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء الو�سائط 
وحتميلها  وحتريرها  ات�ساالت  �سبكة  اأو  حا�سوبية  �سبكة  عرب  املعلومات  اأو  االإلكرتونية 
وتدوينها  عليها  عالمات  وو�سع  وعر�سها  ون�سرها  وروؤيتها  اإليها  والو�سول  وتنزيلها 
وتدفقها وربطها والتعليق عليها وو�سع اإ�سارة امل�ساعر عليها والتعليق عليها والت�سويت لها 
وت�سمينها واإر�سالها وم�ساركتها اأو توفـريها، برجميات غري قابلة للتنزيل ملعاجلة ال�سور 
منتجات  وتطوير  البحث  والن�سو�ض(،  والفـيديو  ال�سوت  وحمتويات  البيانية  والر�سوم 
جديدة لالآخرين )برجميات غري قابلة للتنزيل لتجميع واإدارة وحترير وتنظيم وتغيري 
املحتوى  لنقل  للتنزيل  قابلة  واملعلومات، برجميات غري  البيانات  وتخزين  وتبادل  ونقل 
والن�سو�ض واالأعمال املرئية وال�سوتية وال�سمعية والب�سرية واالأدبية والبيانات وامللفات 
وامل�ستندات وامل�سنفات االإلكرتونية وتبادلها وا�ستالمها وتنزيلها وعر�سها والتفاعل معها 
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ونقلها، برجميات غري قابلة للتنزيل للتجارة االإلكرتونية، برجميات غري قابلة للتنزيل 
االإلكرتونية عرب  التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  ت�سمح  االإلكرتونية  للتجارة 
جهاز كمبيوتر عاملي و�سبكات االإنرتنت واالت�ساالت، برجميات غري قابلة للتنزيل ملعاجلة 
عنها  والبحث  الفعاليات  لتنظيم  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االإلكرتونية،  املعامالت 
احل�سابات  الإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات  احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع  واإدارتها(، 
و�سبكات  املوزعة  االأ�ستاذ  دفاتر  على  املالية  باملعامالت  اخلا�سة  املعلومات  على  واحلفاظ 
الدفع من نظري اإلى نظري واإدارتها، برجميات غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي التداول 
املايل، برجميات غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي التبادل املايل، برجميات غري قابلة 
للتنزيل  قابلة  املالية، برجميات غري  املعامالت  االأطراف على  لتوفـري م�سادقة  للتنزيل 
للحفاظ على دفاتر االأ�ستاذ للمعامالت املالية، برجميات غري قابلة للتنزيل الإدارة اأمن 
قابلة  غري  برجميات  احلا�سوبية،  ال�سبكات  عرب  االإلكرتونية  االإر�سال  لعمليات  الت�سفـري 
للتنزيل لت�سفـري ومتكني النقل االآمن للمعلومات الرقمية عرب االإنرتنت، برجميات غري 
قابلة للتنزيل لتحويل العمالت(، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم 
اأنظمة حا�سوب، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، 
حتميل   ، االإنرتنت  مواقع  تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء 
ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  حا�سوبية،  برامج 
مواقع االإنرتنت، الربجميات كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، تخزين 
فهر�ض  وت�سميم  اإن�ساء  املعلوماتي،  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارات  للبيانات،  اإلكرتوين 
خدمات  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  الغري  ل�سالح  اإلكرتوين  موقع  على  للمعلومات 
اأمن البيانات،  اال�ست�سارة فـي جمال االأمن على االإنرتنت، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال 
للبيانات  اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفـري  خدمات 
الهوية  �سرقة  للك�سف عن  ال�سخ�سية  الهوية  اإلكرتونية ملعلومات  بدون ت�سريح، مراقبة 
عن طريق االإنرتنت، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا 

.PaaS املعلومات كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075،
 كورال غابلز، اف ال 33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

-86-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153371
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق، خدمات املطاعم )خدمات املطاعم، خدمات احلانات، خدمات الفنادق(، 
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075، 
كورال غابلز، اف ال 33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153372
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)ان-الين(،  املبا�سرة  االجتماعية  ال�سبكات  ال�سبكي )خدمات  االجتماعي  التوا�سل  خدمات 
الهوية،  التحقق من  ال�سخ�سية، خدمات  التعريف  امل�سادقة على معلومات  توفـري خدمات 
وتداول  وبيع  ل�سراء  )ان-الين(  مبا�سر  جمتمع  توفـري  واملعلومات،  البيانات  اأمن  خدمات 
ومناق�سة وتبادل املعلومات حول االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
والعمالت  امل�سفرة  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة 

امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية(، تق�سي خلفـيات االأفراد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075، 
كورال غابلز، اف ال 33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153373
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كرات للعب، بالونات لعب، األعاب )الدمى واالألعاب واأدوات اللعب، األعاب على �سكل متاثيل 
كرة  للعبة  كرات  الكرات،  دمى،  �سكل  على  احلركة  �سخ�سيات  حم�سوة،  األعاب  �سغرية، 
ال�سلة، اأوراق اللعب، بطاقات التداول، الوحدات املحمولة باليد للعب االألعاب االإلكرتونية 
األعاب  اآالت  املحمولة،  اللعب  اأجهزة  اللعب،  اأجهزة  والفـيديوية،  والتفاعلية  واحلا�سوبية 
ع�سا  الفـيديو،  واألعاب  احلا�سوبية  االألعاب  فـي  التحكم  اأجهزة  االألعاب،  اأجهزة  الت�سلية، 
التحكم لالألعاب احلا�سوبية، ع�سا التحكم الألعاب الفـيديو، فئران االألعاب، لوحات مفاتيح 
االألعاب، األواح التزلج، طوابق األوح التزلج(، كرات لعب، األعاب، اأجهزة لالألعاب االإلكرتونية 
األعاب  تزلج،  األواح  خارجية،  عر�ض  �سا�سات  اأو  اأجهزة  مع  لال�ستعمال  املعدة  تلك  بخالف 
م�سنوعة من املخمل، اآالت ت�سلية تعمل اأتوماتيكيا وبالنقد، ورق لعب �سدة، ماكينات القمار 
اآالت القمار، لعب اأطفال حم�سوة، اأجهزة لعبة فـيديو، اآالت األعاب الفـيديو، اأدوات التحكم فـي 
جهاز اللعب االإلكرتونية، متاثيل لعب، اأدوات حتكم للعب، اأجهزة توجيه الألعاب الفـيديو، 

األعاب حممولة واألعاب مزودة بوظائف ات�ساالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوغا البز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1430 ا�ض.ديك�سي هايواي، �سرتيت 105 1075،
 كورال غابلز، اف ال 33146-3108، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153551
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النعال، واالأجزاء  واأجزاوؤها مبا فـي ذلك  القدم )االأحذية  جوارب ق�سرية، قبعات، لبا�ض 
واأ�ساور  الراأ�ض، واجلوارب،  اإلى ذلك، والقبعات والقبعات، واأغطية  العلوية، والنعال، وما 
واأردية اال�ستحمام وغريها من املالب�ض اجلاهزة(،  ال�سباحة والقبعات،  املع�سم، ومالب�ض 

اأثواب �سباحة، مباذل ا�ستحمام، نعال للبا�ض القدم.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كامبو�ض اكتيفوير ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ي - 1، اوديوغ ناغار، مني روهتاك روود، نيو دلهي 110041، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153761
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر )ال�سجائر، التبغ اخلام اأو امل�سنع، التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا، تبغ الغاليني، 
منتجات التبغ، بدائل التبغ )لغايات غري طبية(، ال�سيجار، ال�سيجاريلو )�سيجار رفـيع(، 
املدخنني،  اأدوات  الثقاب،  اأعواد  للمدخنني،  �سيجار  والعات  للمدخنني،  �سجائر  والعات 
ورق ال�سجائر واأنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر، اأدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر، 
االآالت املحمولة باليد الإدخال التبغ فـي االأنابيب الورقية، ال�سجائر االإلكرتونية، ال�سوائل 
املعدة لل�سجائر االإلكرتونية، منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها(، اآالت حتمل فـي اجليب للف 
ال�سجائر، ورق �سجائر، �سيجاريلو �سيجار رفـيع، اأع�ساب للتدخني، مما�سك الأعواد الثقاب، 
اأوعية تبغ، ال�سجائر االإلكرتونية، اأعواد ثقاب، تبغ، اأكيا�ض تبغ، مر�سحات فالتر، �سجائر، 
قداحات مدخنني، تبغ م�سغ، �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريتي�ض اأمرييكان توباكو )براندز( اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 251، ليتل فولز درايف، �سويت 100، 

ويلمنغنت، دي اإي 19808-1674 الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/23

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153818
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق للطعام )م�سحوق اأرز، وم�سحوق قمح، الدقيق وامل�ستح�سرات املعدة من احلبوب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميني بيجوي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالوفـايل، مكتـب الربيــد كونامــــافو، يرينـــاكوالم، الرمـز الربيــدي 

683518، واليـة كيـراال، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153819
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية )م�ستح�سرات التجميل واأدوات الزينة غري الدوائية، معاجني غري طبية 
�سناعة العطور والزيوت االأ�سا�سية، م�ستح�سرات التبيي�ض واملواد االأخرى ال�ستخدامات 

الغ�سيل، م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط(، �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستريلنغ ل�سناعة العطور )�ض.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153821
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية )م�ستح�سرات التجميل واأدوات الزينة غري الدوائية، معاجني غري طبية 
�سناعة العطور والزيوت االأ�سا�سية، م�ستح�سرات التبيي�ض واملواد االأخرى ال�ستخدامات 

الغ�سيل، م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط(، �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستريلنغ ل�سناعة العطور )�ض.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153889
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )دعاية واإعالن، البيع باملزاد العلني، عر�ض ال�سلع على و�سائل االإعالم لغايات 
ا�ستطالع  واالإعالن،  الدعاية  لغايات  الت�سميم  خدمات  ال�سلع،  عر�ض  بالتجزئة،  البيع 
اأو  التجارية  لالأغرا�ض  التجارية  املعار�ض  تنظيم  اخلارجي،  واالإعالن  الدعاية  الراأي، 
التنظيف وجتارة  املنزلية ومواد  االأدوات  والت�سدير، جتارة  اال�سترياد  االإعالنية، وكاالت 

التبغ واأدوات املدخنني وجتارة اأجهزة االإنارة والتدفئة والطهي والتربيد والتهوية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تك�سون العاملية للتجارة العامة
،اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان، اأم اأذينة، �سارع الب�سرة، بناية رقم 1، االأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153890

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات الطاقة، مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العي�سائية القاب�سة ذات امل�سوؤولية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي الورود، جدة،  الرمز الربيدي 21411، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153933

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�ض ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بازل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153934
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�ض ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154243
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تفعيل  االأعمال،  توجيه  االأعمال،  اإدارة  )الدعاية،  والت�سدير  اال�سترياد  وكاالت  خدمات 
اأو باجلملة للمركبات الربية وقطعها الهيكلية  الن�ساط املكتبي، خدمات البيع بالتجزئة 
املركبات  ب�ساأن  املعلومات  توفـري  للمركبات،  واالإعالن  الدعاية  خدمات  وم�ستلزماتها، 
الربية وحتديدا معلومات حول املنتجات اال�ستهالكية ومعلومات مقارنة لالأ�سعار، توفـري 
للم�ستهلكني  التجارية  والن�سح  املعلومات  الوقود،  جمال  فـي  لالأ�سعار  مقارنة  معلومات 
التجارية،  املعار�ض  تنظيم  العر�ض،  �ساالت  خدمات  للم�ستهلك(،  الن�سح  تقدمي  )مركز 
اأ�سطول املركبات )اإدارة االأعمال اخلا�سة بـ( )للغري((، تنظيم املعار�ض لغايات جتارية اأو 
تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  دعائية، 

معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )العاملة جتاريا حتت ا�سم ني�سان 
موتور كو، ال تي دي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 2، تاكارا - ت�سو، كاناغاوا - كو، يوكوهوما - �سي، كاناغاوا - كني، 

اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154244
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساغو والقهوة اال�سطناعية، 
الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلج، الع�سل 
البهارات. )التوابل(،  وال�سل�سات  اخلل  واخلردل  بودر.امللح  والبيكنج  اخلمرية  االأ�سود، 
الثلج(، �ساي، كاكاو، �سكر، اأرز، تابيوكا، �ساغو، بن ا�سطناعي، دقيق للطعام، م�ستح�سرات 
احلبوب، خبز، معجنات، حلويات، ع�سل نحل، خمرية، م�سحوق خبازة، خردل، خل، �سل�سات 

توابل، بهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جراند جورميه للغذاء �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة رقم 106-231 ملك ال�سيخ م�سلم �سامل م�سلم بن حم - ديرة - 

النهدة M -05-27-1 )رقم مكتب (، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154245
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، 
حتميل  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم 
ا�ست�سارات  املادي،  التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج 
 ،SaaS للوثائق، م�سح الربجميات كخدمات  الرقمي  فـي الربجميات احلا�سوبية، متثيل 
فـي جمال  اال�ست�سارة  ال�سحابية، خدمات  املعلومات، احلو�سبة  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة 

تكنولوجيا احلا�سوب، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزن �سيبو اإنفورمي�سن تكنولوجي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 23 جى، نان يوان فـينغ يى بيلدنغ منرب 1088، 
نان�سان روود، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزان،

 كوانغ دونغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154377
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 electric ،اأ�سواء اأمامية لل�سيارات، م�سابيح، ب�سيالت م�سابيح، اأ�سواء للدراجات الهوائية
للدراجات  اإ�سارة  م�سابيح  ملبات،  لوازم  لل�سيارت  اأ�سواء  نارية،  دراجات  اأ�سواء   ،torches
�سمامات  ذات  اإ�ساءة  تركيبات  حممولة،  اأمامية  )م�سابيح  االأ�سا�سية  امل�سابيح  الهوائية، 
ثنائية لل�سوء، ب�سيالت م�سابيح م�سغرة، ب�سيالت م�سابيح ذات �سمامات ثنائية لل�سوء، 
تركيبات اإ�ساءة، م�سابيح طاولة، م�سابيح �سم�سية، م�سابيح اأ�سعة حتت احلمراء، م�سابيح 
هالوجني، اأجهزة اإ�ساءة، ب�سيالت م�سابيح هالوجني، م�سابيح خلفـية للمركبات، م�سابيح 
م�سابيح  للمركبات،  مكابح  اأ�سواء  للمركبات،  فـي  لال�ستخدام  كا�سفة  م�سابيح  للقراءة، 
�سالمة ب�سمامات ثنائية لل�سوء، م�سابيح اأ�سعة حتت احلمراء، تركيبات اإ�ساءة باأ�سعة حتت 
ب�سمامات  للم�سطحات  م�سابيح  لل�سوء،  ثنائية  ب�سمامات  املاء  حتت  م�سابيح  احلمراء، 
ثنائية لل�سوء، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، اأجهزة �سوئية للعناية باالأظافرب�سمامات ثنائية 
لل�سوء، عاك�سات للدراجات الهوائية، م�سابيح ب�سمامات ثنائية لل�سوء، اأ�سواء �سناعية، 
كا�سفة  م�سابيح  الهوائية،  للدراجات  م�سابيح  لل�سيارات،  االإر�سادية  لالإ�سارات  م�سابيح 
للجيب، ك�سافات كهربائية لالإ�ساءة، م�سابيح كا�سفة حممولة(، اأ�سواء للمركبات، ب�سيالت 
مل�سابيح اإ�سارات توجه املركبات، اأجهزة اإ�ساءة للمركبات، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، عاك�سات 
الأحوا�ض  اأ�سواء  للغو�ض،  اأ�سواء  اإ�ساءة،  م�ساعل  للمركبات،  عاك�سات  امل�سابيح،  �سوء 

ال�سمك، اأجهزة اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة LED، فواني�ض لالإ�ساءة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواجنزهو ييان تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 303، بيلدينج بي، اإم3 كريتيف بارك، نو.02، �ساوث اأوف جيانبينج 
رود، هيلوجن �سرتيت، بايون دي�سرتكت، جواجنزهو، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154446
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العمل، وظائف مكتبية اجلمع بني جمموعة  اإدارة اأعمال،  دعاية واإعالن )االإعالن، 
متنوعة من ال�سلع )با�ستثناء نقلها( ل�سالح االآخرين )با�ستثناء نقلها(، مما يتيح للعمالء 
يتم توفـري هذه اخلدمات من خالل متاجر  ب�سهولة، قد  الب�سائع و�سرائها  عر�ض هذه 
البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من خالل كتالوجات الطلبات بالربيد اأو عن 
تطبيقات  اأو  الويب  مواقع  خالل  من  املثال،  �سبيل  على  االإلكرتونية،  الو�سائط  طريق 
الهاتف املحمول اأو برامج الت�سوق التلفزيونية، اإدارة برامج والء امل�ستهلك، ترويج املبيعات 

لالآخرين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيوا ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مربعــــة �ســــوق اأبوظبــــي العاملــي، جزيرة املاريـــا، اأبوظبـــي، االإمـــارات 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/19
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الزينة العاملية 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157333

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، كاكاو، قهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سهد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157846

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ست ر�ض العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157848
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

حماالت �سدر ال�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ست ر�ض العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157849
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�ست ر�ض العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158065

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ض )الغ�سيل اجلاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزيرة اجلوهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158082

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمان للحلول اللوج�ستية املنطقة احلرة ب�ساللة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158383

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأخري لالأدوات املعدنية واحللول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158997

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات يد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج اأالملا�سي لال�ستثمار �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159082
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منظفات اأ�سنان )م�ستح�سرات جتميل غري طبية وم�ستح�سرات الزينة، منظفات االأ�سنان 
غري الطبية، املواد العطرية، الزيوت االأثريية، م�ستح�سرات تبيي�ض االأقم�سة ومواد اأخرى 

ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159083
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )م�ستح�سرات �سيدالنية وطبية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية، مواد واأغذية احلمية املعدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري، اأغذية لالأطفال 
الر�سع، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سمادات، مواد ح�سو 
االأ�سنان، �سمع طب االأ�سنان، املطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات والطفـيليات ال�سارة، 

مبيدات الفطريات، مبيدات االأع�ساب ال�سارة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159084
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية واالإعالن، توجيه االأعمال، اإدارة االأعمال، اأعمال مكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 

رو�سيا االحتادية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159085
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منظفات اأ�سنان )م�ستح�سرات جتميل غري طبية وم�ستح�سرات الزينة، منظفات االأ�سنان 
غري الطبية، املواد العطرية، الزيوت االأثريية، م�ستح�سرات تبيي�ض االأقم�سة ومواد اأخرى 

ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 

رو�سيا االحتادية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159086
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )م�ستح�سرات �سيدالنية وطبية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية، مواد واأغذية احلمية املعدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري، اأغذية لالأطفال 
الر�سع، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سمادات، مواد ح�سو 
االأ�سنان، �سمع طب االأ�سنان، املطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات والطفـيليات ال�سارة، 

مبيدات الفطريات، مبيدات االأع�ساب ال�سارة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159087
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية واالإعالن، توجيه االأعمال، اإدارة االأعمال، اأعمال مكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159088
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منظفات اأ�سنان )م�ستح�سرات جتميل غري طبية وم�ستح�سرات الزينة، منظفات االأ�سنان 
غري الطبية، املواد العطرية، الزيوت االأثريية، م�ستح�سرات تبيي�ض االأقم�سة ومواد اأخرى 

ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159089
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )م�ستح�سرات �سيدالنية وطبية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية، مواد واأغذية احلمية املعدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري، اأغذية لالأطفال 
الر�سع، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سمادات، مواد ح�سو 
االأ�سنان، �سمع طب االأ�سنان، املطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات والطفـيليات ال�سارة، 

مبيدات الفطريات، مبيدات االأع�ساب ال�سارة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159090
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض )املالب�ض، األب�سة القدم، اأغطية للراأ�ض(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 

رو�سيا االحتادية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159091
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب )االألعاب والدمى واأدوات لعـــب، اأجهــزة األعاب الفـيديو، اأدوات االألعــــاب اجلمبازيـــــة 
واالألعاب الريا�سية، زينة �سجرة عيد امليالد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 

رو�سيا االحتادية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159092
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منظفات  الزينة،  وم�ستح�سرات  طبية  غري  جتميل  )م�ستح�سرات  جتميل  م�ستح�سرات 
االأ�سنان غيــــر الطبيــة، املــــواد العطريــة، الزيوت االأثرييــة، م�ستح�ســـرات تبيي�ض االأقم�سة 
ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159094
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منظفات  الزينة،  وم�ستح�سرات  طبية  غري  جتميل  )م�ستح�سرات  جتميل  م�ستح�سرات 
االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات  االأثريية،  الزيوت  العطرية،  املواد  الطبية،  غري  االأ�سنان 
ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159095
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )م�ستح�سرات �سيدالنية وطبية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية، مواد واأغذية احلمية املعدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري، اأغذية لالأطفال 
الر�سع، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سمادات، مواد ح�سو 
االأ�سنان، �سمع طب االأ�سنان، املطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات والطفـيليات ال�سارة، 

مبيدات الفطريات، مبيدات االأع�ساب ال�سارة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159096
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل )م�ستح�سرات جتميل غري الطبية وم�ستح�سرات الزينة، منظفات 
االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات  االأثريية،  الزيوت  العطرية،  املواد  الطبية،  غري  االأ�سنان 
ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159097
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزينة،  وم�ستح�سرات  الطبية  غري  جتميل  )م�ستح�سرات  �سيدالنية  م�ستح�سرات 
تبيي�ض  م�ستح�سرات  االأثريية،  الزيوت  العطرية،  املواد  الطبية،  غري  االأ�سنان  منظفات 
االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي 
لغايات طبية،  وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية  والك�سط، م�ستح�سرات �سيدالنية وطبية 
الر�سع،  لالأطفال  اأغذية  البيطري،  اأو  الطبي  لال�ستعمال  املعدة  احلمية  واأغذية  مواد 
مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سمادات، مواد ح�سو االأ�سنان، 
�سمع طب االأ�سنان، املطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات والطفـيليات ال�سارة، مبيدات 

الفطريات، مبيدات االأع�ساب ال�سارة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159098
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض )املالب�ض، األب�سة القدم، اأغطية للراأ�ض(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 
رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159099
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب )ال�سجاد والب�سط واحل�سر واملفار�ض واملدا�سات احل�سري وم�سمع فر�ض االأر�سيات 
الن�سيج،  املعلقات اجلدارية، غري امل�سنوعة من  القائمة،  اأخرى لتغطية االأر�سيات  ومواد 
واالألعاب  االألعاب اجلمبازية  اأدوات  الفـيديو،  األعاب  اأجهزة  واأدوات لعب،  والدمى  االألعاب 

الريا�سية، زينة �سجرة عيد امليالد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 

رو�سيا االحتادية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159100
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )م�ستح�سرات جتميل غري الطبية وم�ستح�سرات الزينة، منظفات 
االأقم�سة  تبيي�ض  م�ستح�سرات  االأثريية،  الزيوت  العطرية،  املواد  الطبية،  غري  االأ�سنان 
ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�ض، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واجللي والك�سط، 
م�ستح�سرات �سيدالنية وطبية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية 
احلمية املعدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري، اأغذية لالأطفال الر�سع، مكمالت للحمية 
طب  �سمع  االأ�سنان،  ح�سو  مواد  �سمادات،  ومواد  ل�سقات  واحليوان،  لالإن�سان  الغذائية 
االأ�سنان، املطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات والطفـيليات ال�سارة، مبيدات الفطريات، 

مبيدات االأع�ساب ال�سارة(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 

119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159101

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات )املعادن النفـي�سة و�سبائكها، املجوهرات، االأحجار الكرمية و�سبه الكرمية، اأدوات 

قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكور اند كو، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لينين�سكـــــي برو�سبكـــــت 2/72، مو�سكـــــو، 119261، االحتــــاد الرو�ســـــي، 

رو�سيا االحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159445

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )امل�سروبات والوجبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة الروؤئ العميقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153199

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعني ال�سحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة االإعالم، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159074

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، منكهات للقهوة، توابل بودرة، حلويات �سكرية، كاكاو، قهوة، بن غري 

زعفران  نحل،  ع�سل  حمم�سة،  ذرة  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ص  �ساي،  تابل،  قرفة  حمم�ص، 

�سل�سة  بهار،  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  نخيلي،  �سكر  ا�سطناعي،  بن  لوز،  حلوى  توابل، 

التفاح بهارات، متر هندي )توابل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سيني العاملية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159075

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باأظافر  العناية  التدليك،  امل�ساج  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  التجميــل،  �سالونــات  خدمــات 

اليدين، خدمات احلمامات البخارية، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل الظاهرة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159076

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات الهند�سة املعمارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدمي للخدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159078

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو حممد ال�سرقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159106

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ال�سلع  عر�ص 

للذهب واملجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد بن حمدان بن حممد ال�سيخ وولده للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159107

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ص )تف�سيل وخياطة وحياكة املالب�ص الرجالية العربية(، اخلياطة )حمالت 

تف�سيل، خياطة املالب�ص الرجالية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سن مرت�سى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159108

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )كوفـي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريان م�سقط الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159110

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلقات مطاطية، خراطيم ري، اأغلفة مانعة لت�سرب املاء، اأربطة مطاطية لالأوعية، مواد 

تبطني مطاطية اأو بال�ستيكية، اأنابيب مرنة غري معدنية، خراطيم ن�سيجية، اأطواق منع 

الت�سرب لالأنابيب، مواد ل�سد ال�سقوق، ح�سوات للو�سالت التمددية، قفازات عازلة، مواد 

معدنية  غري  اأغلفة  القنب،  خراطيم  اأنابيب  عازلة،  دهانات  املباين،  فـي  للرطوبة  عازلة 

لالأنابيب، مركبات منع الت�سرب للمفا�سل، و�سالت غري معدنية لالأنابيب، مواد تقوية 

غري معدنية لالأنابيب، عوازل، مواد تغليف تعبئة اأو �سد، من املطاط اأو اللدائن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية االأوروبية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159127

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو خليفة احلو�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159121

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب ت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي ماجد التميمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159128

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، كهرمان عطر، �سابون، عطر باديان، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، خ�سب 

معطر، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، زيوت عطرية من الكباد، ماء 

الكولونيا، ملونات لغايات الزينة، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، بخور، زيوت عطرية، 

خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت 

لغايات التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت 

الأغرا�ص الزينة، اأيونون عطر، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ص التجميل، خال�سات النعناع زيت 

�سابون  عطور،  �سناعة  عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري، 

الكريهة للب�سر  الروائح  ال�سبة مطهر، عطور زيوت طيارة، مزيالت  م�ساد للعرق، حجر 

زيوت  النف�ص،  اإنعا�ص  �سرائح  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  البخور،  اأعواد  للحيوانات،  اأو 

عطرية من الكباد، منكهات غذائية زيوت عطرية، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مدينة فزح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159129

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون ن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنان لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159130

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني)م�سغلي اجلوالت ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأوراق القيقب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159131

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرفـيق للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159132

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، العناية باأظافر اليدين، اإزالة ال�سعر 

بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلزيرة الطيبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159055

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم،  خدمات  الكافترييـات،  خدمــات  املقاهـــي،  خدمـــات  وال�ســـراب،  بالطعام  التموين 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمـو االأخوة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159057

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سماعات هواتف، ميكروفونات هواتف، اأ�سالك هواتف، هواتف فـيديو، هواتف حممولة، 

هواتف ال�سلكية، اأطقم غري يدوية للهواتف، حتميل نغمات للهواتف النقالة، هواتف ذكية، 

هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، اأغ�سية واقية خم�س�سة 

للهواتف الذكية، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، الرموز االنفعالية التي ميكن 

تنزيلها للهواتف املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القالف املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159059

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بيت التاجر احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159062

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفوترة، خدمات الو�ساطة التجارية، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، امل�ساعدة 

املبيعات  ترويج  االإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  املربجمة،  امللفات  اإدارة  االأعمال،  اإدارة  فـي 

لالآخرين، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات 

حا�سوب، تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت ل�سالح الغري، املعاجلة االإدارية لطلبات 

ال�سراء، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سيدكوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159063

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عامل اليقني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157559

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل، نقل الر�سائل اأو الب�سائع،)خدمة تو�سيل 

الب�سائع والر�سائل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نافـيد و�ساجد للتجارة واال�ستثمار �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159064

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية وا�ست�سارات فـي جمال تقنية املعلومات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساطيل املجد للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159065

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلركة الرابعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159066

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستخراج النفط اخلام، اأن�سطة التنقيب عن حقول النفط والغاز، اخلدمات املت�سلة با�ستخراج 

النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليم البو�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159067

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جماح للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159068

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلويات ومقاهي لوز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157790

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار احلديثة للخدمات والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156772

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة امليزة الفريدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157775

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والعطور،  البخور  بيع  جتميل،  م�ستح�سرات  احلقائب،  االأحذية،  اجلاهزة،  املالب�ص  بيع 

االك�س�سوارات، الزينة بيع ال�سلع اجللدية، وال�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم حمدة البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158220

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة قرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بانوراما الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158244

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وبرجمة الربجميات اخلا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقدم املعتدل للتجارة العامة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158456

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب،  بيانات  ا�سرتجاع  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 

اإىل  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل  احلا�سوب،  برامج  ن�سخ  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم 

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

فـي  ا�ست�سارية  خدمات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  حا�سوبية،  برامج  حتميل 

عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري  االإنرتنت،  مواقع  ت�سميم 

طريق مواقع االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ص اإزكي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158720

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية )مكاتب تخلي�ص جميع املعامالت العقارية والتجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر ال�سيوخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159038

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل مالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نعيمة علي اأحمد قيطون ال�سحري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158829

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سياناميد الكال�سيوم �سماد، ف�سفات �سماد، �سوبر ف�سفات اأ�سمدة، �سماد طبيعي، �سماد حيواين، 

الرتبة  فلزات  من  اأمالح  الرتبة،  لتكييف  م�ستح�سرات  ت�سميد،  م�ستح�سرات  اأ�سمدة، 

النادرة، تربة للزراعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة لالأ�سمدة الزراعية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158842

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم )جميع  وال�سراب(، خدمات  الطعام  وجبات  تقدم  التي  )املقاهي  املقاهي  خدمات 

وجبات املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم مطرح الزاهية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159022

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركومي للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159025

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطواق للخيول، بطانيات للخيول، اأطقم حيوانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سطبالت احل�سار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159026

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ص مدجمة �سمعية - ب�سرية،  برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، بطاريات �سم�سية، 

الأجهزة  بينية  اأجهزة  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  فقط،  القراءة  لذاكرة  مدجمة  اأقرا�ص 

اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية،  م�سفرات  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  احلا�سوب، 

املكاملات  على  الرد  اآالت  ب�سرية،  اأقرا�ص  املودم،  اأجهزة  احلا�سوب،  الأجهزة  مغناطي�سية 

وم�سية  اإ�ساءة  اأجهزة  املدجمة،  االأقرا�ص  ت�سغيل  اأجهزة  فـيديو،  كامريات  الهاتفـية، 

فـيديو،  فـيديو، هواتف  �سا�سات  الفـيديو،  األعاب  لفافات تخزين  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 

نظارات واقية لالألعاب الريا�سية، خوذ واقية لالألعاب الريا�سية، برامج حا�سوب برجميات 

قابلة للتنزيل، هواتف حممولة، برامج األعاب حا�سوب، اأجهزة اال�ستقبال واالإر�سال، حتميل 

نغمات للهواتف النقالة، اأكمام للحوا�سب املحمولة، قارئات كتب اإلكرتونية، هواتف ذكية، 

جهاز مراقبة االأطفال، حوا�سيب لوحية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، 

اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة الألعاب الفـيديو، نظارات ذكية، 

�ساعات ذكية، حوا�سيب الزبون النحيف، اأجهزة ت�سوير بالرنني املغناطي�سي، الأغرا�ص غري 

طبية، اأجهزة الإ�سقاط لوحات املفاتيح االفرتا�سية، مقاب�ص كهربائية، �سماعات االت�ساالت 

حمافظ  الفـيديو،  عر�ص  اأجهزة  للتذاكر،  طابعات  ال�سيارات،  وقوف  جم�سمات  بعد،  عن 

اإلكرتونية قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املوؤثر الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159027

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عال للتجارة واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159029

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواحل الوطن العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159030

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سابرة بنت �سليمان بن �سامل البو�سعيدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159031

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سى زاده و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159032

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كا�سرتو و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159033

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الداخلـــي،  الت�سميـــم  العبوات،  ت�سمــيم  ترويجية، خدمات  ملواد  البيانية  الر�سوم  ت�سميم 

ت�سميم بطاقة عمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإبداعات ال�ساملة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159034

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مارجريتا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159035

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوتيالت، خدمات اال�ستقبال فـي  الفنادق ال�سغرية  التموين بالطعام وال�سراب، خدمات 

تزيني  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  واملغادرة،  الو�سول  حاالت  اإدارة  املوؤقتة  االإقامة  اأماكن 

الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن �سعيد بن علي الظوعني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159037

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلمامات الرتكية، خدمات �سالونات التجميل، امل�ساج التدليك، خدمات احلمامات 

البخارية، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوفـيا ال�سابي للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159072

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، خدمات التجزئة 

للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساطر للخدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159039

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز الت�سوق والهايربماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم ال�ساعد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهجة لالإنارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159041

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق, اإ�سالح و�سيانة األأجهزة األإلكرتونية )ي�سمل اإ�سالح الراديو والتلفزيوين واألأقرا�ص 

املدجمة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثنائي ال�ساعد للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159042

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحن وتعبئة البهارات والتوابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بنت ال�سمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159043

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر, ق�ص وت�سفـيف ال�سعر )حالق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي ال�سموخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159047

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما لالأعمال الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159049

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سواطئ لوى الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159050

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور ومواد الزينة وال�سوكوألتة باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد النبهاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159051

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات, تنظيف احليوانات األأليفة والعناية بها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة الطيورالعاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159052

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص اجلاهزة واحلقائب والعبايات الن�سائية واألك�س�سوارات وال�ساعات وم�ستح�سرات 

التجميل واألأحذية والعطور والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العقيق النادر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159053

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفـيه, تنظيم واإدارة املهرجانــــات وتنظيــــم حفــــالت الـــزواج واأعيـــاد امليـــالد 

واحلفالت اخلا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمان لهند�سة الكمبيوتر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159054

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود )وقود اأفران(, �سحم �سناعي )منتجات ت�سحيم(, زيت تزليق )منتجات ت�سحيم(, زيت 

ديزل )زيت ديزل(, زيت قار الفحم )وقود اأفران(, زيت قابل لالحرتاق )وقود حيوي/ ع�سوي(, 

زيت �سناعي )زيت الوقود(, زيت حمركات )زيت حمركات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنز اخلليج العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159103
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دورات درا�سية باملرا�سلة, التدريب العملي عر�ص, تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب, اإر�ساد 
التدريب, اإعادة التدريب املهني, تنظيم واإدارة ندوات, تنظيم واإدارة املوؤمترات, تنظيم واإدارة 
تنظيم  تعليمية,  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ص  تنظيم  التعليمية,  األمتحانات  األجتماعات, 

واإدارة احللقات الدرا�سية, تنظيم واإدارة الندوات, خدمات اخلط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطلع ال�سروق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159105
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معدنية,  اأبواب  لالأبواب,  معدنية  م�سدات  للنوافذ,  معدنية  درابية  اأقفال  معدنية,  نوافـري 
لالأبواب,  اأحذية  كا�سطات  للنوافذ,  حديدية  م�سنوعات  النوافذ,  ألإطارات  مزدوجة  مزاليج 
عتبات  كهربائية,  غري  لالأبواب  اأقفال  للنوافذ,  معدنية  جتهيزات  للنوافذ,  معدنية  اأقفال 
معدنية لالأبواب, مطارق لالأبواب من معدن, مقاب�ص معدنية لالأبواب, األواح اطارية معدنية 
لالأبواب, مزاليج لالأبواب, اأبواب دوارة من معدن, نوافذ اطارية معدنية, اطر معدنية للنوافذ, 
اإطر معدنية لالأبواب, نوافذ معدنية, م�سنوعات حديدية لالأبواب, جتهيزات معدنية لالأبواب, 

مفاتيح نوافذ, غري كهربائية, اأقفال نوافذ, غري كهربائية, مزاليج معدنية للنوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املك�سب الطيب للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159044

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص, تنظيف املالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ص الوطن الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158741

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قامو�ص احلياة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159079

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املركبات, �سيانة واإ�سالح ال�سيارات, اإ�سالح األأحذية, غ�سل املركبات, غ�سل البيا�سات, 

التلميع بالورني�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهلب بن �سلطان املعويل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159080

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب زجاج ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبود املرغمي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159081

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سطفى ال�سهومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159134

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سامر و�سريكه الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159135

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح األأجهزة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول الفنية األحرتافـية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159136

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارما الزرقاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159036

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األ�ست�سراق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159137

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات األجتماعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمعية بهجة العمانية لالأيتام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159139

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة وحجز الفنادق والنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذهب األأبي�ص لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159140

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )بيع األأدوات الطبية واخلدمات التي تقدمها العيادات اجللدية 

األأ�سنان(, خدمات  ت�سمل  التي  )املنتجات واخلدمات  األأ�سنان  ليزر(, خدمات طب  واألأ�سنان 

�سالونات التجميل )املنتجات التجميلية(, امل�ساج التدليك )خدمات العالج التدليك والعالج 

الطبيعي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة األإجناز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159142

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة احلفالت واملوؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ريا�ص الفوري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159144

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي الرومي للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159146

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حجوزات ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوافـي لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159154

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلاهزة  املالب�ص  وبيع  اأنواعها  بكافة  الن�سائية  املالب�ص  وخياطة  )ت�سميم  ال�سلع  عر�ص 

وتاأجري اأركان فـي املحل لعر�ص �سلع ألأ�سخا�ص م�سابهة باملعار�ص التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األف لالأزياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159155
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل لالأطفال, م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, طالء ال�سفاه, اأقنعة 
م�ستعارة,  رمو�ص  مكياج,  م�ستح�سرات  اأظافر,  ملمع  الب�سرة,  تبيي�ص  كرميات  جتميلية, 
جتميلية,  اأقالم  جتميل,  م�ستح�سرات  جتميل,  اأطقم  للرمو�ص,  جتميل  م�ستح�سرات 
اإزالة الطالء, مكياج, فازلني  املكياج, م�ستح�سرات  اإزالة  كرميات جتميلية, م�ستح�سرات 
ألأغرا�ص التجميل, مواد دهنية ألأغرا�ص التجميل, غ�سوألت لو�سن, ألأغرا�ص التجميل, 
باألأظافـــر,  العنايــة  م�ستح�ســرات  م�ستعـــارة,  اأظافـــر  احلواجــــب,  م�ستح�ســــرات جتميـــــل 
م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, مراهم ألأغرا�ص التجميل, م�ساحيق مكياج, اأقالم 
احلواجب, اأ�سباغ جتميلية, م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل, لوا�سق لتثبيت 
الرمو�ص امل�ستعارة, م�سكرة, م�ستح�سرات ال�سبار ألأغرا�ص جتميلية, ملمعات �سفاه, اأظافر 
أل�سقة م�سنعة, م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص, علب اأحمر ال�سفاه, جيل للعني م�سحح 

ي�ستخدم ألأغرا�ص جتميلية, ملمع اأظافر, طالء اجل�سم ألأغرا�ص التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وعد للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159158
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة البيطريـــة, تربيـــــة احليوانــــات, تنظيف احليوانـــات األأليفـــة والعنايــة بهــا, العـــالج 
مب�ساعدة احليوانات ونوع بديل اأو تكميلي من العالج الذي ينطوي على احليوانات ك�سكل 
من اأ�سكال العالج, الهــدف هو حت�ســني اأداء املريــــ�ص األجتماعـــي اأو العاطفـــــي اأو املعرفـــــي, 

امل�ساعدة الطبية, خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيث م�سقط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159159

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرت�ص العاملية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156124

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة اخلليج املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156126

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار ال�سفاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156128

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار ال�سفاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159160

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية غري املتخ�س�سة, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدألنية 

)ال�سيدليات(, العيادات الطبية املتخ�س�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز �سروق ال�سم�ص الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159161

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رتاج اأم القرى للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159162

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأثاث وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيــــال هرمز لالأعمال واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159163

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو, م�سابيح كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مينج يل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158283

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع تطوير لبان ظفار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157963

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص جاهزة واحلجابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة لتجارة املالب�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154530
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  اأ�سا�سي(,  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي  )املقاهي  وال�سراب  بالطعام  التموين 
املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات الكافترييات )املقاهي 
وجبات  تقدم  التي  )املقاهي  الفنادق  خدمات  اأ�سا�سي(,  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي 
الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات دور احل�سانة النهارية )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام 
ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات املطاعم )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات 
مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, حجز 
اأماكن األإقامة املوؤقتة )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات الفنادق 
ال�سغرية املوتيالت, )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, نحت على األأغذية 
)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات األ�ستقبال فـي اأماكن األإقامة 
املوؤقتة اإدارة حاألت الو�سول واملغادرة, )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, 
خدمات مطاعم وا�سوكو )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, تزيني الطعام 
)اأعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات  اأ�سا�سي(,  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي  )املقاهي 
امل�ستهلك  الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب  فـي  تتمثل  اأو خا�سة  اأطباق ووجبات منزلية 
)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(, خدمات �سالة ال�سي�سة )املقاهي التي 

تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مفتاح النجاح لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152719
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الور�ص األأبي�ص للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154498
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري العالجية، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية 
بالب�سرة، وهي: مرطبات ب�سرة الوجه، ومرطبات الب�سرة، وكرميات الليل، وكرميات الوجه، 
بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة،  ومنظفات  الب�سرة،  ومرطبات  العني،  وكرميات 
والت�سمري  الدوائية،  غري  ال�سفة  وم�سادات  للتجاعيد،  امل�ساد  والكرمي  اليد،  وكرمي 
طبيعة  فـي  الوجه  عالجات  العالجية  غري  الوجه  اأم�سال  كتلة  م�ستح�سرات  وال�سم�س، 

ما�سكات جتميل الوجه، منظفات الوجه، مرطبات الوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 261 مادي�سون افـينيو، 16 فلور نيويورك 10016، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154501
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري العالجية، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية 
بالب�سرة، وهي: مرطبات ب�سرة الوجه، ومرطبات الب�سرة، وكرميات الليل، وكرميات الوجه، 
بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة،  ومنظفات  الب�سرة،  ومرطبات  العني،  وكرميات 
وكرمي اليد، والكرمي امل�ساد للتجاعيد، وم�سادات ال�سفة غري الدوائية، والت�سمري وال�سم�س، 
ما�سكات  طبيعة  فـي  الوجه  عالجات  العالجية  غري  الوجه  اأم�سال  كتلة  م�ستح�سرات 

جتميل الوجه، منظفات الوجه، مرطبات الوجه.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 261 مادي�سون افـينيو، 16 فلور نيويورك 10016، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154502
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري العالجية، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية 
بالب�سرة، وهي: مرطبات ب�سرة الوجه، ومرطبات الب�سرة، وكرميات الليل، وكرميات الوجه، 
بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة،  ومنظفات  الب�سرة،  ومرطبات  العني،  وكرميات 
وكرمي اليد، والكرمي امل�ساد للتجاعيد، وم�سادات ال�سفة غري الدوائية، والت�سمري وال�سم�س، 
ما�سكات  طبيعة  فـي  الوجه  عالجات  العالجية  غري  الوجه  اأم�سال  كتلة  م�ستح�سرات 

جتميل الوجه، منظفات الوجه، مرطبات الوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روك ابكو ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 261 مادي�سون افـينيو، 16 فلور نيويورك 

10016، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154989
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االأطعمة اجلاهزة لالأكل والوجبات اخلفـيفة التي تتكون اأ�سا�سا من احلبوب والذرة واحلبوب 
ورقائق  البيتا  ورقائق  التورتيال  ورقائق  الذرة  رقائق  ذلك  فـي  مبا  منها،  توليفات  اأو 
املنفوخة  اخلفـيفة  والوجبات  واملعجنات  والب�سكويت  االأرز  ومقرم�سات  االأرز  وكعك  االأرز 
القائمة  اخلفـيفة  االأطعمة  ال�سل�سات،  تغم�س  التي  اخلفـيفة  والوجبات  املنع�س  والف�سار 
على احلبوب، وجبات خفـيفة من اخلبز االأطعمة اخلفـيفة القائمة على الذرة والرقائق، 

االأطعمة اخلفـيفة القائمة على الدقيق والرقائق، رقائق اخلبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 700 اندر�سون هيل رود، مدينة بريت�سيز، والية 

نيويورك 10577، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154990
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االأطعمة اخلفـيفة القائمة على البطاط�س ورقائق البطاط�س، االأطعمة اخلفـيفة القائمة على فول 
ال�سويا ورقائق البطاط�س، االأطعمة اخلفـيفة القائمة على اخل�سار والرقائق، االأطعمة اخلفـيفة 
القائمة على اجلوز ورقائق البطاط�س، االأطعمة اجلاهزة لالأكل والوجبات اخلفـيفة التي تتكون 
اأ�سا�سا من البطاط�س والرقائق واملك�سرات ومنتجات اجلوز والبذور واخل�سراوات اأو توليفات منها، 
مبا فـي ذلك رقائق البطاط�س، ورقائق البطاط�س املقرم�سة، ورقائق اخل�سار، ورقائق القلقا�س، 

ورقائق البطاط�س، وتغمي�سات الوجبات اخلفـيفة وال�سل�سات، الوجبات اخلفـيفة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 700 اندر�سون هيل رود، مدينة بريت�سيز، 
والية نيويورك 10577، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154992
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والذرة  احلبوب  من  اأ�سا�سا  تتكون  التي  اخلفـيفة  والوجبات  لالأكل  اجلاهزة  االأطعمة 
واحلبوب اأو توليفات منها، مبا فـي ذلك رقائق الذرة، رقائق التورتيا، ورقائق اخلبز، ورقائق 
املنفوخة  اخلفـيفة  والوجبات  واملعجنات  والب�سكويت  االأرز  ومقرم�سات  االأرز،  كعك  االأرز، 
القائمة  اخلفـيفة  االأطعمة  ال�سل�سات،  تغم�س  التي  اخلفـيفة  والوجبات  املنع�س  والف�سار 
على احلبوب، وجبات خفـيفة من اخلبز االأطعمة اخلفـيفة القائمة على الذرة والرقائق، 

االأطعمة اخلفـيفة القائمة على الدقيق والرقائق، رقائق اخلبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 700 اندر�سون هيل رود، مدينة بريت�سيز، 
والية نيويورك 10577، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156183
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية، مياه معدنية )م�سروبات(، مياه غازية، مياه غازية، م�سروبات غري كحولية، امل�سروبات 
القائمة على الفاكهة وع�سائر الفاكهة، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، �سوي�سرا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156188
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القهوة، امل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة، املواد املنكهة للقهوة، ال�ساي، امل�سروبات التي اأ�سا�سها 
وامل�ستح�سرات  والدقيق  القهوة،  بدائل  ال�ساغو،  التابيوكا،  االأرز،  ال�سكر،  الكاكاو،  ال�ساي، 
امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، اخلبز الرفـيع والطويل، لفائف العجينة املح�سوة باخل�سراوات، 
ال�سطائر، �سطائر حم�سوة �ساخنة وباردة، خبز الباغيت ال�ساخن والبارد، لفائف اخل�سراوات 
برجر  مفتوحة،  حمم�سة  �سطائر  م�سوية،  �سطائر  مفتوحة،  �سطائر  والباردة،  ال�ساخنة 
كعكة  املعجنات،  ومنتجات  املعجنات  اخلبز،  خلطات  املعكرونة،  البيتزا،  )�سطائر(،  نباتي 
الفواكه ال�سغرية، واملعجنات، واملعجنات الدمناركية، الكعك هاليل ال�سكل، الكعك، واخلبز، 
الب�سكوت والكعك املحلى، الفطائر املقلية املحاله، كعك م�ستدير م�سطح، والكعك املحلى، 
كعكات املافن، الفطائر )األواح ال�سوفان(، حلوى البودينغ، احللويات، احللويات واحللويات 
حت�سري  خماليط  اخلمرية،  احلبوب،  م�ستح�سرات  لالأكل،  القابلة  واملثلجات  املجمدة، 
اخلبز على �سكل عجني، امللح، اخلردل، اخلل، ال�سل�سات، البهارات، والثلج، �سل�سة اخلل 

)�سل�سة فرن�سية(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، �سوي�سرا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158423
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ترتيب الرحالت ال�سياحية )النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمارت لل�سفريات ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارقة، ال�سور/ال�سارقة، �سارع اإبراهيم حممد املدفع، مكتب رقم: 

1903 طابق رقم: 19، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156302
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برية )برية، املياه املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�سروبات الغري الكحولية، م�سروبات 
الفاكهة وع�سائر الفاكهة، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات(، م�سروبات غري 

كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العمودي ل�سناعة املرطبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

اململكة   ،7270  ،23442 الفـي�سلية،  املنورة، حي  املدينة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، طريق 

العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156316
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س)املالب�س واالأحذية واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كالرا التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

الدور  �سيرنجي  مبني  مالك  بن  اأن�س  طريق  امللقا  حي  الريا�س،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االأر�سي مكتب رقم: 3 دبليو، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156317
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ومطاعم  وال�سراب  بالطعام  والتزويد  والكافترييات  واملقاهي  )املطاعم  املطاعم  خدمات 
اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة واحة غذاء اخلليج لتقدمي الوجبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي العليا طريق مكة املكرمة الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156532
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية التي ت�ستخدم فـي عالج ارتفاع الكولي�سرتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابجون مانوفاكتريينغ ايرالند انليمتد كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرالندية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ليتل اإيالند، كو. كورك تى45 اف627، اإيرالند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156559
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جمال  فـي  االنرتنت  وعلى  بالتجزئة  البيع  وخدمات  وباجلملة  بالتجزئة  البيع  خدمات 
املالب�س، واألب�سة القدم، واأغطية الراأ�س، واك�س�سوارات املالب�س، ت�ساميم املالب�س، واحلقائب، 
والنظارات  ال�سم�سية  النظارات  ال�ساعات،  املجوهرات،  واالأمتعة،  اجللدية،  الب�سائع 
الطبية، الدمى، االألعاب واملعدات الريا�سية، اإك�س�سوارات ال�سعر، وم�ستح�سرات التجميل، 
م�ستح�سرات الزينة ال�سائلة، الروائح العطرية، منتجات العناية ال�سخ�سية، القرطا�سية، 
الهدايا، منتجات االأدوات املنزلية لالأكل، لل�سرير واحلمام، والب�سائع املنزلية والزجاجية، 
الب�سائع الورقية، خدمات الدعاية واالإعالن، خدمات الت�سويق والرتويج، خدمات عرو�س 
اإدارة االأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون االأعمال،  املنتجات وعر�س املنتجات، خدمات 
واألب�سة  مالب�س،  من  االآخرين،  مل�سلحة  التجميع،  خدمات  املكتبية،  الوظائف  خدمات 
النظارات  اجللدية،  الب�سائع  واحلقائب،  املالب�س،  واك�س�سوارات  الراأ�س،  واأغطية  القدم، 
التجميل،  وم�ستح�سرات  ال�سعر،  اإك�س�سوارات  املجوهرات،  الطبية،  والنظارات  ال�سم�سية 
م�ستح�سرات الزينة ال�سائلة، الروائح العطرية، منتجات العناية ال�سخ�سية، القرطا�سية، 
لتمكني  نقلها(،  عن  )عدا  الريا�سية،  واملعدات  االألعاب  الدمى،  املنزلية،  االأدوات  الهدايا، 
الزبائن من م�ساهدة و�سراء هذه الب�سائع بال�سكل املنا�سب، هذه اخلدمات متوفرة اأي�سا 
املثال،  �سبيل  على  االإلكرتونية،  الو�سائل  طريق  عن  بالتجزئة،  البيع  متاجر  طريق  عن 
االإلكرتونية، الرتويج للب�سائع واخلدمات لالآخرين من خالل و�سع  املواقع  من خالل 
خالل  من  اإليه  الو�سول  ميكن  اإلكرتوين  موقع  على  الرتويجية  والالفتات  الدعايات 
من  وا�سعة  جمموعة  جمال  فـي  االنرتنت  عرب  الطلب  خدمات  توفـري  احلا�سوب،  �سبكة 
الب�سائع العامة، خدمات كتيبات الطلب عرب الربيد التي تقدم الب�سائع العامة والب�سائع 
اال�ستهالكية العامة، الوالء، برامج التحفـيز واملكافئات، خدمات معلومات التداول التجاري 
واال�ستهالكي، خدمات تقدمي امل�ساعدة فـي جمال االأعمال، واالإدارة وتويل وت�سيري �سوؤون 
االأعمال، خدمات حتليل االأعمال، خدمات االأبحاث واملعلومات، خدمات االإدارة التجارية 
املالب�س  بيع  وت�سغيل منافذ  وفتح  اال�ست�سارات  االآخرين،  الب�سائع واخلدمات  لرتخي�س 
بالتجزئة، خدمات تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو االإعالنية، كتابة ون�سر الن�سو�س 

الدعائية، خدمات الت�سويق والرتويج، خدمات عرو�س املنتجات وعر�س املنتجات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اثليتا )اي تي ام( انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

فـــران�سي�سكو،  �ســــان  �ستـــريت،  فول�ســـوم   2 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كاليفورنيا 94105، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156918
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الرتبيــة والتعليــم )التعليـــم وتقديـــم التدريب والرتفـيــه، واالأن�سطــة الريا�سيـــة، 
والثقافـية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سك اخلريية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�سفارات، 7605 �سارع عبداللـه 

ال�سهمي، وحدة رقم: )1(، الريا�س، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/22

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157323
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التيارات(،  الفراغية )جميع  الدارات  التيارات(، قواطع  الهوائية )جميع  الدارات  قواطع 
قواطع التيارات الكهربائية للحماية من التيار الكهربائي الزائد، قواطع الدوائر امل�سغرة 
)مبا فـي ذلك قواطع دارات التيار املتبقي(، قواطع دارات التيار املتبقي مع حماية التيار 
الكهربائية  املفاتيح  ايه/1اإي �سي، جممعات  ام  اإي  ان  اآي ان/ مو�سول  الزائد بنوعيه دي 
للم�سانع - ثابتة / قابلة لل�سحب، اأعمدة التغذية الكهربائية، مفاتيح التحويل التلقائي، 
التحكم  لوحات  احللقية،  الرئي�سية  الوحدات  الكهربائية،  للمجمعات  الفرعية  املحطات 
والرتحيل، القواطع الهوائية، مرحالت احلمل الزائد احلرارية واالإلكرتونية، مالم�سات 
التحكم / مرحالت التو�سيل، املوقتات االإلكرتونية / مفاتيح الوقت / املالم�سات املعيارية، 
مرحالت الدفع / مفاتيح الدرج، موانع الت�ساعد، اأنظمة �سكادا مع م�ست�سعرات ار تي يو 
وبيه ال �سي عن بعد، اأنابيب تو�سيل وحجرات الكابالت، عدادات لوحة تناظرية / رقمية، 
وحدات مراقبة الطاقة لقيا�س ا�ستهالك الطاقة لدعم االأن�سطة املوفرة للطاقة، حملالت 
الطاقة، حموالت الطاقة، ح�سا�سات مراقبة الطاقة، وحدات التزود بالطاقة، م�سدر طاقة 
غري منقطع، لوحات التحكم باالإ�ساءة، اأزرار ال�سغط، االأ�سواء املوؤ�سرة، مفاتيح التحديد، 
باملكثف،  التحكم  اأجهزة  املكثف،  مالم�سات  الطاقة،  مكثفات  العمليات،  موؤ�سر  اأ�سواء 
مفاعالت تغيري الرتدد، مر�سحات توافقية ن�سطة، مر�سحات اإي ام اآي، حموالت التحكم، 
حموالت التيار، حموالت توزيع القدرة - اجلافة والعاملة بالنفط، وحدات طرفـية الأجهزة 

الطاقة والتحكم، كابالت اأجهزة الطاقة والتحكم، قنوات الكابالت، مقاب�س الكابالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وي�ستينغهاو�س اليكرتيك & مانوفاكت�سورينغ كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 400 تاوين �سنرت بوليفارد، �سويت 210 كانون�سبورغو بي ايه 15317، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/4
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157792
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركبات جوية )املركبات واأجهزة النقل الربي واجلوي واملائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف�سل برودة لتجارة قطع غيار ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم: 8، �سناعية رقم: 2، خلف �سارع االأول ال�سناعي، ال�سارقة، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157793
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سجاد )ال�سجاد والب�سط واحل�سر ومفار�س احل�سري وم�سمع فر�س االأر�سيات ومواد اأخرى 
لتغطية االأر�سيات القائمة، وما يعلق على اجلدران للتزينها)من مواد غري ن�سيجية((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لينار ديكور للتجارة �س.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 299345، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157794

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دعاية واإعالن )الدعاية واألإعالن واإدارة وتوجيه األأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيو�ش نيليايل كوجنيمويدو نيليايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بيت نيليايل، بريد �سريياموندام، ماألبورام، رمز:676106، كرياأل، 

الهند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157845

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكل  على  البيانات  معاجلات  املتكاملة،  الدارات  احلا�سوب،  معدات  احلا�سوب،  اأجهزة 

معاجلات اأ�سباه املو�سالت، رقائق �سبه مو�سلة للمعاجلة، الرقاقات �سبه املو�سلة، املعاجلات 

امل�سغرة، معاجلات البيانات، وحدات معاجلة مركزية، معدات احلا�سوب للحو�سبة، اأجهزة 

ال�سحابية،  للحو�سبة  احلا�سوب  معدات  وحملية،  عاملية  �سبكة  عرب  للحو�سبة  احلا�سوب 

اأجهزة احلا�سوب للحو�سبة ذات زمن الو�سول املنخف�ش والنطاق الرتددي العايل، األأجهزة 

القابلة  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  معدات  البيانات،  معاجلة  اأجهزة  املو�سلة،  �سبه 

الدارات  للربجمة، تخطيطات  القابلة  املتكاملة  الدارات  األأداء،  عالية  للحو�سبة  للتنزيل 

املتكاملة، اأجهزة الذاكرة �سبه املو�سلة، برجمية ذكاء ا�سطناعي للحا�سوب قابلة للتنزيل 

أل�ستخدامها فـي تطوير الربجميات والتعلم األآيل، جمموعات تطوير الربجميات القابلة 

للتنزيل، جمموعات تطوير برجميات الروؤية احلا�سوبية القابلة للتنزيل، برجمية قابلة 

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

للتنزيل تتميز بتقنية متكن امل�ستخدمني من تدريب ون�سر مناذج الذكاء اال�سطناعي ذات 
التعلم العميق، برجمية قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي تدريب مناذج الذكاء اال�سطناعي 
لروؤية احلا�سوب، برجمية قابلة للتنزيل تتميز بتقنية م�ستخدمة لدمج الذكاء اال�سطناعي 
برجمية  ال�سور،  ملعاجلة  ت�ستخدم  للتنزيل  قابلة  برجمية  متوافقة،  اأخرى  منتجات  مع 
حا�سوب قابلة للتنزيل ت�ستخدم لتحليل، فهم، جتميع والتعرف على امل�ستندات، برجميات 
النموذج  اختيار  البيانات،  ت�سمية  البيانات،  وامل�ستخدمة جلمع  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب 
للم�ستخدمني  تتيح  للتنزيل  قابلة  برجمية  تقنية  ون�سره،  النموذج  حت�سني  والتدريب، 
اإن�ساء مناذج للذكاء اال�سطناعي، برجمية قابلة للتنزيل تتميز بالتكنولوجيا امل�ستخدمة 
ال�سحابية،  احلو�سبة  اأجهزة  احلا�سوبية،  الروؤية  على  اال�سطناعي  الذكاء  مناذج  لتدريب 
قطع احلا�سوب للذكاء اال�سطناعي، التعلم االآيل، خوارزميات التعلم، وحتليالت البيانات، 
خوارزميات  االآيل،  التعلم  اال�سطناعي،  للذكاء  للتنزيل  والقابلة  امل�سجلة  الربجميات 
ت�سميم  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  وقابلة  م�سجلة  برجمية  البيانات،  وحتليالت  التعلم، 
مكتبات  البيانات،  حتليل  العميقة،  الع�سبية  ال�سبكات  االآيل،  التعلم  خوارزميات  وتطوير 
الربجميات لال�ستعمال فـي ت�سميم وتطوير خوارزميات تعليم االآالت وال�سبكات الع�سبية 

العميقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتل كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2200 مي�سن كولج بوليفارد �سانتا كالرا، كاليفورنيا 95052، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157847
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم  احلا�سوب،  لربجميات  اال�ست�سارات  تقدمي  خدمات  احلا�سوب،  برجمة  خدمات 
برجميات احلا�سوب، خدمات ت�سميم اأنظمة احلا�سوب، خدمات حتليل اأنظمة احلا�سوب، 
اخلدمات اال�ست�سارية فـي جمال ت�سميم، اختيار، تنفـيذ وا�ستخدام قطع واأنظمة برجميات 
احلا�سوب لالآخرين، حتويل البيانات لربامج احلا�سوب والبيانات، لي�س حتويل فـيزيائي، 
تنزيل برجميات احلا�سوب، تن�سيب و�سيانة برجميات حوا�سيب، املن�سات كخدمة )بيه ايه 
ايه ا�س( تتميز مبن�سات لربجميات احلا�سوب لتطوير التطبيقات، دعم ت�سل�سل تعليمات 
تتميز  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربجميات  تقدمي  الربجميات،  تطوير  ودعم  االآالت، 
كخدمة  الربجميات  تقدمي  احلا�سوبية،  الروؤية  تطوير  فـي  ال�ستخدامها  بربجميات 
)ا�س ايه ايه ا�س( تتميز بربجمية لتدريب مناذج الذكاء اال�سطناعي للروؤية احلا�سوبية، 
من  امل�ستخدمني  متكن  حا�سوب  بربجميات  تتميز  ا�س(  ايه  ايه  )بيه  كخدمات  املن�سات 
تدريب ون�سر مناذج الذكاء اال�سطناعي ذات التعلم العميق، املن�سات كخدمات )بيه ايه ايه 
ا�س( تتميز بربجمية حا�سوب ال�ستخدامها فـي تدريب مناذج الذكاء اال�سطناعي للروؤية 
احلا�سوبية، توفـري ا�ستخدام موؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل والتي تتميز بالتقنية 
املتوافقة االأخرى، توفـري اال�ستخدام  املنتجات  الذكاء اال�سطناعي مع  امل�ستخدمة لدمج 
املوؤقت لربجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة ال�سور، برجمية حا�سوب قابلة 
للتنزيل ت�ستخدم لتحليل، فهم، جتميع، التعرف على امل�ستندات، توفـري اال�ستخدام املوؤقت 
لربجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل جلمع البيانات، ت�سمية البيانات، اختيار النموذج 
والتدريب، حت�سني النموذج ون�سره، توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربجميات احلا�سوب غري 
توفـري  اال�سطناعي،  الذكاء  مناذج  اإن�ساء  من  امل�ستخدمني  متكن  والتي  للتنزيل  القابلة 
للم�ستخدمني  تتيح  والتي  للتنزيل  القابلة  املوؤقت لربجميات احلا�سوب غري  اال�ستخدام 
املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  احلا�سوبية،  الروؤية  على  اال�سطناعي  الذكاء  مناذج  تدريب 
لربجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل، حتديدا: برجمية ملعاجلة ال�سور واالإ�سارات، 
توفـري  احلركة،  وحتليالت  االأبعاد،  ثالثي  البناء  عليها،  والتعرف  االأ�سياء  عن  الك�سف 
اال�ستخدام املوؤقت لربجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل الإن�ساء قواعد بيانات قابلة 
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للبحث من املعلومات والبيانات حول تدريب مناذج الذكاء اال�سطناعي ودمج مناذج الذكاء 
القابلة  غري  للربجميات  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري  املتوافقة،  املنتجات  فـي  اال�سطناعي 
الع�سبية  ال�سبكات  االآيل،  التعلم  خوارزميات  وتطوير  ت�سميم  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل 
العميقة، حتليل البيانات، وتوفـري خدمات احلو�سبة امل�ستندة على االنرتنت فـي جمال تعلم 
االآالت، الذكاء اال�سطناعي، خوارزميات التعلم، وحتليالت البيانات، احلوا�سيب الرئي�سية 
املرتكزة اإلى التخزين على �سبكة االإنرتنت التي تقدم برجميات لال�ستخدام فـي جماالت 
الذكاء اال�سطناعي، التعلم االآيل، التعلم العميق، احلو�سبة عالية االأداء، احلو�سبة املوزعة، 
واملحاكاة االفرتا�سية، التعلم االإح�سائي، والتحاليل التوقعية، ت�سميم برجميات معاجلة 
ال�سور، تطوير واإدارة برجميات التطبيقات لتقدمي حمتوى الو�سائط املتعددة، وال�سور، 
والبيانات فـي جماالت الذكاء اال�سطناعي، التعلم االآيل، التعلم العميق، احلو�سبة عالية 
التوقعية،  االإح�سائي، والتحاليل  التعلم  املوزعة، واملحاكاة االفرتا�سية،  االأداء، احلو�سبة 
اخلدمات العلمية والتقنية واالأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، التحليل ال�سناعي، خدمات 
البحث ال�سناعي والت�سميم ال�سناعي، خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة، خدمـات ت�سميم 

وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتل كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2200 مي�سن كولج بوليفارد �سانتا كالرا، كاليفورنيا 95052، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقـــــــم االأولـــــــويـــــــــة: 86833 - تــاريــــــخ االأولـــــويــــــــة: 2022/6/27 - 

)JM :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157964

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل)مواد التجميل وم�ستح�سرات التواليت غري الطبية، م�ستح�سرات 

الغ�سيل  تبيي�س  م�ستح�سرات  العطرية،  الزيوت  العطور،  االأ�سنان،  لتنظيف  طبية  غري 

وغريها من امل�ستح�سرات امل�ستخدمة فـي غ�سيل املالب�س، م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل 

والتلميع واإزالة ال�سداأ، ال�سابون، لو�سيون )غ�سول(، الكرميات، اأقنعة الوجه، الكوزموتيك، 

اإزالة املاكياج، غ�سول لل�سعر، مكيف لل�سعر، �سامبو، معاجني  اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات 

اأ�سنان، غ�سول للفم، م�ستح�سرات التواليت، م�ستح�سرات تنظيف الوجه وال�سعر واجل�سم، 

لال�ستحمام،  جل  واجل�سم،  للوجه  تق�سري  م�ستح�سرات  واجل�سم،  الوجه  لتنظيف  بودرة 

الطلق،  اأمالح لال�ستحمام، زيوت للج�سم وللحمام، زيوت عالجية، زيوت للم�ساج، بودرة 

ت�سمري  م�ستح�سرات  باالأظافر،  العناية  وم�ستلزمات  م�ستح�سرات  لليدين،  لو�سيون 

اأ�سعة ال�سم�س،  اأ�سعة ال�سم�س للج�سم، لو�سيون واق للوجه من  الب�سرة، لو�سيون واق من 

عيدان البخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإت�س وورلد هولدينغز �سنغافورة بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 بيناجن لني، جي هوتيل اأور�سارد �سنغافورة، �سنغافورة 238485، 

�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157965

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�سجلة،  الكمبيوتر  اأجهزة  ت�سغيل  للتنزيل،)برامج  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج 

للتنزيل،  القابلة  املحمولة  الهواتف  برجميات  تطبيقات  امل�سجلة،  الكمبيوتر  تطبيقات 

تطبيقات برجميات اأجهزة الكمبيوتر القابلة للتنزيل، برامج الكمبيوتر امل�سجلة، االأدوات 

االإلكرتونية واحلا�سوبية التي ميكن ارتدائها واملزودة بباقة من التطبيقات االإلكرتونية 

النظارات  الذكية،  ال�ساعات  واملعلومات،  البيانات  معاجلة  ذلك:  فـي  مبا  واحلا�سوبية، 

برامج  الكمبيوتر،  األعاب  برجميات  للكتب،  اإلكرتونية  قارئات  الذكية،  الع�سبات  الذكية، 

التطبيق  وحتديدا  الكمبيوتر،  برامج  تطبيقات  للتنزيل(،  قابلة  )تطبيقات  الكمبيوتر 

للعرو�س  واحلجز  واملقارنة  والتحليل  والتفتي�س  البحث  اإمكانية  مل�ستخدميه  يتيح  الذي 

واخلدمات  ال�سلع  جمال  فـي  اخلا�سة  االأ�سعار  ذات  وال�سفقات  واخل�سومات  الرتويحية 

التطبيق  وحتديدا  الكمبيوتر،  برامج  تطبيقات  واالإيواء،  ال�سفر  وخدمات  اال�ستهالكية 

الذي يتيح مل�ستخدميه اإمكانية الو�سول اإلى اخل�سومات واإمكانية اإعادة ال�سلع وا�ستبدالها 

ومواقع مقارنة اأ�سعار ال�سلع وتقييم املنتجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإت�س وورلد هولدينغز �سنغافورة بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 بيناجن لني، جي هوتيل اأور�سارد �سنغافورة، �سنغافورة 238485، 

�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157966

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري  والنزل(، خدمات  )الفنادق  املوؤقت  االإيواء  املوؤقتة )خدمات  االإقامة  اأماكن  تاأجري 

قاعات  تاأجري  خدمات  املوتيالت  خدمات  املوؤقتة،  االإقامة  حجوزات  املوؤقتة،  االإقامة 

العناية  املتقاعدين، خدمات  ال�سياح، خدمات بيوت  ا�ست�سافة  االجتماعات، خدمات بيوت 

ومفار�سها  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  احليوانات، خدمات  اإيواء  باالأفراد، خدمات  النهارية 

واأطقم الطعام وال�سراب، خدمات الفنادق واملوتيالت التي تتيح للعمالء اإمكانية اكت�ساب 

االأميال اأو النقاط التي ميكن ا�سرتدادها عرب ا�ستئجار غرف الفنادق باأ�سعار خمف�سة اأو 

ال�سيارات والرحالت البحرية  اأ�سعار تذاكر الطريان وتاأجري  من خالل احل�سومات على 

والهدايا والهدايا التذكارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإت�س وورلد هولدينغز �سنغافورة بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 بيناجن لني، جي هوتيل اأور�سارد �سنغافورة، �سنغافورة 238485، 

�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157967

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية عرب �سبكات الكمبيوتر، خدمات وكاالت الدعاية وال�سهرة، 

املعونة  توفـري  خدمات  الفندقية،  االإدارة  خدمات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  خدمات 

اخلارجية لالأفراد )م�ساعدة اإدارية(، توفـري معلومات االأعمال عرب املواقع االإلكرتونية، 
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املبيعات  ترويج  خدمات  الغري،  ل�سالح  واخلدمات  الب�سائع  لرتاخي�س  التجارية  االإدارة 

للغري، خدمات اال�ست�سارات اخلا�سة باإدارة االأفراد، تنظيم ا�سرتاكات خدمات االت�ساالت 

وتاأجري  الطريان  وخطوط  واملنتجعات  للفنادق  الرتويجية  اخلدمات  الغري،  ل�سالح 

املكافاآت، تنظيم وت�سغيل  الوقت وال�سفر واالإجازات عرب نظام برامج  ال�سيارات وم�ساركة 

الأغرا�س  الت�سجيعية  واحلوافز  املكافاآت  برامج  العمالء،  مكافاآت  برامج  على  واالإ�سراف 

وال�سفر  الفنادق  اال�ست�سارية واالإدارية فـي جمال  التجاري، اخلدمات  الدعاية والرتويج 

الدعاية  مواد  ن�سر  وال�سفر(،  بال�سياحة  املرتبطة  االأعمال  وت�سغيل  ال�سفر  وتخطيط 

واالإعالن)خدمات الدعاية وخ�سو�سا ترويج وت�سويق الب�سائع واخلدمات ل�سالح الغري 

عرب و�سائل االت�سال االإلكرتونية و�سبكات االألياف الب�سرية، اخلدمات اخلا�سة مبقارنة 

اأ�سعار خدمات تاأجري ال�سيارات واأ�سعار تذاكر الطريان واأ�سعار تذاكر البواخر ال�سياحية 

واأ�سعار االإقامة املوؤقتة، خدمات متاجر البيع بالتجزئة، وخ�سو�سا متاجر الهدايا والهدايا 

التذكارية، وخدمات املتاجر، اإدارة �سوؤون الرتاخي�س وعقود االمتياز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإت�س وورلد هولدينغز �سنغافورة بي تي اي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 بيناجن لني، جي هوتيل اأور�سارد �سنغافورة، �سنغافورة 238485، 

�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157968
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حتديث برامج حا�سوب )دمات حتديث برامج الكمبيوتر، خدمات تاأجري برامج الكمبيوتر، 
الكمبيوتر، خدمات توفـري حمركات البحث عرب االنرتنت،  املتعلقة بربامج  اال�ست�سارات 
 ،)SaaS( خدمات مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عرب خا�سية النفاذ عن بعد، الربامج كخدمات
برجميات  تطبيقات  وتطوير  ت�سميم  خدمات  االإلكرتونية،  البيانات  تخزين  خدمات 
ت�سميم  الكمبيوتر،  بربامج  اخلا�سة  والتطوير  االأبحاث  خدمات  املحمولة،  الهواتف 
الديكور الداخلي، توفـري مواقع اإلكرتونية متكن امل�ستخدمني من ن�سر اجلداول املقارنة 
وتقييم والتو�سيات اخلا�سة باالأحداث واالأن�سطة فـي قطاع الفنادق واملنتجعات والطريان 

وتاأجري ال�سيارات وم�ساركة الوقت وال�سياحة وال�سفر وخدمات اإم�ساء االإجازات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإت�س وورلد هولدينغز �سنغافورة بي تي اي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 بيناجن لني، جي هوتيل اأور�سارد �سنغافورة، �سنغافورة 238485، 
�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157969
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س )املالب�س، مالب�س القدم، اأغطية الراأ�س، مالب�س االأطفال، مالب�س االأطفال حديثي 
)مالب�س(،  االأحزمة  الق�سرية،  ال�سراويل  البحر،  مالب�س  اال�ستحمام،  اأرواب  الوالدة، 
البلوزات، ال�سرتات الن�سائية، البناطيل، البدالت )مالب�س(، القم�سان، القم�سان القطنية، 
التنانري، قم�سان ذات اأكمام ق�سرية، البلوفرات، ال�سداري، الف�ساتني، املعاطف وال�سرتات، 
والوجه،  الرقبة  اأو�سحة  )مالب�س(،  اليدين  قفازات  )مالب�س(،  الفرو  التحتية،  املالب�س 
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القبعات،  القم�سان،  قبات  العنق،  ربطات  وال�ساالت،  االأو�سحة  لالأيدي،  �سوفـية  قفازات 
بدالت  ن�سائية،  حتتية  مالب�س  الراأ�س(،  )مالب�س  ال�سم�س  اأ�سعة  من  الوقاية  وقبعات 
)�سراويل(،  ال�سيقة  البناطيل  امل�سدات،  اجلوارب،  للمطر،  خم�س�سة  معاطف  للرجال، 
مالب�س النوم )البيجاما(، مالب�س اللياقة البدنية، اأزرار اأكمام القم�سان، اأحذية ال�ساطئ، 
اأحذية التزلج، اأحذية ريا�سية، �سبا�سب، مالب�س ريا�سية، اأبواط، �سنادل، ع�سبات للراأ�س، 

مالب�س للراأ�س، مالب�س االأزياء املوحدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإت�س وورلد هولدينغز �سنغافورة بي تي اي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 بيناجن لني، جي هوتيل اأور�سارد �سنغافورة، �سنغافورة 238485، 
�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157970
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دعاية واإعالن )الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توابل العرب والهند ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:17799، عجمان، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157971
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�ساي )النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�سطناعي، الدقيق 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توابل العرب والهند ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:17799، عجمان، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158003
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معاجلات  �سكل  على  البيانات  معاجلات  املتكاملة،  الدارات  احلا�سوب،  اأجهزة  احلا�سوب،  اأجهزة 
امل�سغرة،  املعاجلات  املو�سلة،  �سبه  الرقاقات  للمعاجلة،  مو�سلة  �سبه  رقائق  املو�سالت،  اأ�سباه 
الكمبيوتر  اأجهزة  للحو�سبة،  الكمبيوتر  معدات  مركزية،  معاجلة  وحدات  البيانات،  معاجلات 
احلا�سوب  اأجهزة  ال�سحابية،  للحو�سبة  احلا�سوب  معدات  وحملية،  عاملية  �سبكة  عرب  للحو�سبة 
للحو�سبة ذات زمن الو�سول املنخف�س والنطاق الرتددي العايل، االأجهزة �سبه املو�سلة، اأجهزة 
معاجلة البيانات، معدات احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب القابلة للتنزيل للحو�سبة عالية االأداء، 
الدارات املتكاملة القابلة للربجمة، تخطيطات الدارات املتكاملة، اأجهزة الذاكرة �سبه املو�سلة، 
الدارات  امل�سفرة،  العمالت  ال�ستخراج  احلا�سوب  معدات  البيانات،  ال�ستخراج  احلا�سوب  معدات 
املتكاملة امل�سمنة فـي الربجميات، الدارات املتكاملة اخلا�سة بالتطبيق )ايه ا�س اآي �سي(، تتكون 
الدارات املتكاملة اخلا�سة بالتطبيقات من معاجلات دقيقة، رقاقات احلا�سوب، بطاقات الذاكرة، 
الذاكرة ال�سوئية، تطبيق فعال للطاقة للدارات املتكاملة املحددة املح�سن ذو اجلهد املنخف�س 
برجميات  البيانات،  ال�ستخراج  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  الربجميات  البيتكوين،  ال�ستخراج 

احلا�سوب القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخراج البيانات والعمالت امل�سفرة و�سل�سلة الكتل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتل كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2200 مي�سن كولج بوليفارد �سانتا كالرا، كاليفورنيا 95052، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

بلد   -  2022/4/4 االأولويـــة:  تاريخ   -  086184 االأولـويــــة:  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)JM :االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158005
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم  احلا�سوب،  لربجميات  اال�ست�سارات  تقدمي  خدمات  احلا�سوب،  برجمة  خدمات 
برجميات احلا�سوب، خدمات ت�سميم اأنظمة احلا�سوب، خدمات حتليل اأنظمة احلا�سوب، 
اخلدمات اال�ست�سارية فـي جمال ت�سميم، اختيار، تنفـيذ وا�ستخدام قطع واأنظمة برجميات 
احلا�سوب لالآخرين، حتويل البيانات لربامج احلا�سوب والبيانات، لي�س حتويل فـيزيائي، 
ا�ست�سافة املواقع االإلكرتونية اخلا�سة باالآخرين على خادم حا�سوب ل�سبكة حا�سوب عاملية، 
تنزيل برجميات احلا�سوب، تثبيت و�سيانة برجميات حوا�سيب، توفـري برجميات غري قابلة 
توفـري  الكتل،  �سل�سلة  من  امل�سفرة  والعمالت  البيانات  ال�ستخراج  االإنرتنت  عرب  للتنزيل 
والتحقق  امل�سفرة  العملة  معامالت  الإدارة  االإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات 
منها، خدمات البحث عن البيانات، اال�ست�سارات التكنولوجية فـي جمال العمالت امل�سفرة، 
ايه  ت�سميم  جمال  فـي  واال�ست�سارات  الت�سخي�س  للفح�س،  احلا�سوب  برجميات  ت�سميم 
البيانات، احلو�سبة عالية  املتكاملة اخلا�سة بالتطبيق(، وا�ستخراج  اآي �سي )الدارات  ا�س 
االأداء، ت�سميم واإدارة مركز بيانات احلا�سوب، اإدارة اإمدادات الطاقة، حماية التدفق املفاجئ 

للطاقة، بناء واإدارة مراكز احلو�سبة عالية االأداء ومراكز احلو�سبة املتنقلة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتل كوربوري�شن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2200 مي�شن كولج بوليفارد �شانتا كالرا, كاليفورنيا 95052, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �شابا ��شركا�ؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــــــــم االأ�لــــويــــــة: 086184 - تـــاريـــــــخ االأ�لــــويــــــة: 2022/4/4 - 

)JM :بلد االأ�لويـــة

طلب ت�شجيل العالمة التجارية رقم: 158139

فـي الفئة 35 من اأجل ال�شلع/اخلدمات: 

)خدمات ال�شيدلية �جتارة املواد �االأد�ية املختلفة فـيها, خدمات التجزئة للم�شتح�شرات 

ال�شيدلية �التجميلية, خدمات البيع باجلملة للم�شتح�شرات ال�شيدلية �التجميلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلك االحرتاف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:270 ر.ب:614 �شلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�شقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �شلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158266
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كتب )ورق القرطا�سية والبطاقات الربيدية ورق تواليت املناديل الورقية مواد القرطا�سية 
دفاتر كتب ورق تغليف مغلفات )قرطا�سية( قرطا�سية مكتب لوازم مكتبية عدا االأثاث، اأقالم حرب 

اأ�سرطة ال�سقة للقرطا�سية، األواح ر�سم قرطا�سية، التدري�س، اأ�سرطة ورقية لالآالت احلا�سبة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هاجنزهو جيولوجن تكنولوجي كو. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ايكونوميك  اك�سياو�سان  رود،  كيدي   ،198 نو.  ايه-بي1425-102،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سيتي،  هاجنزهو  دي�سرتكت،  اك�سياو�سان  زون،  ديفـيلومبينت 

زهيجياجن بروفـين�س، ال�سني
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158267
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلمات زجاجات الر�ساعة )اأجهزة واأدوات طبية، حا�سنات لالأطفال، اأقنعة واقية للوجه 
قيا�س  اأجهزة  حلمات،  مغديات،  )كبود(،  رفاالت  الطبية،  القفازات  الطبي،  لال�ستخدام 
اأجهزة  اأجهزة اختبار لغايات طبية،  ال�سرياين، موازين حرارة لغايات طبية،  الدم  �سغط 

املعاجلة باالأ�سعة، اأقنعة للطاقم الطبي، زجاجات ر�ساعة، اأحزمة بطن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هاجنزهو جيولوجن تكنولوجي كو. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ايكونوميك  اك�سياو�سان  رود،  كيدي   ،198 نو.  ايه-بي1425-102،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سيتي،  هاجنزهو  دي�سرتكت،  اك�سياو�سان  زون،  ديفـيلومبينت 

زهيجياجن بروفـين�س، ال�سني
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158268

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناديق األإ�سعافات األأولية معباأة،)حفا�سات لالأطفال، �سمادات �سحية، كمادات �سحية، 

و�سائد لالإر�ساع قطن لغايات طبية، �سناديق اإ�سعافات اأولية معباأة، م�ستح�سرات كيميائية 

لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية ألأغرا�ض التنحيف، مكمالت غذائية لغايات طبية، حليب 

جمفف  حليب  واألأطفال،  للر�سع  اأغذية  احلمل،  اختبار  م�ستح�سرات  عقاقري،  اأطفال، 

لالأطفال، �سدادات قطنية للحي�ض(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هاجنزهو جيولوجن تكنولوجي كو. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ايكونوميك  اك�سياو�سان  رود،  كيدي   ،198 نو.  ايه-بي1425-102،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سيتي،  هاجنزهو  دي�سرتكت،  اك�سياو�سان  زون،  ديفـيلومبينت 

زهيجياجن بروفـين�ض، ال�سني

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158269

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والتجفـيف  والتربيد  والطبخ  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإ�ساءة  )جهاز  تعقيم  اأجهزة 

والتهوية واإمدادات املياه واألأغرا�ض ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالروؤوف بوثيابوراييل كاروفانتافاألبيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بي بي، رقم: 2348 �ساللة-211، �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158270

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري اأماكن اإلإقامة امل�ؤقتة )خدمات ت�فـري اإلأطعمة وامل�س�ربات، اإلإي�اء امل�ؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الك�س جروب لال�ستثمار ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تي اي دي ام - ال ال -جي اف اف بي 01، فندق العن�ان دبي م�ل، 

دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158306

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ق�سبان امت�سا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برو-رود انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: افـيني� ان دابلي� ايدمنت�ن، اي بي كندا تي بي كاي، 3201, الواليات 

املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم اإلأولـ�يــــة: 674/97, 349- تاريخ اإلأول�يـــة: 2022/4/6- بلد 

)US :اإلأول�يـــة

-187-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158424
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وخ�سراوات  فواكه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  الدواجن  حلوم  االأ�سماك،  )اللحوم،  زبدة 
بال�سكر،  مطبوخة  فواكه  مربيات،  )جيلي(،  هالم  ومطهوة،  جمففة  جممدة،  حمفوظة، 
البي�س، احلليب، اجلبنة، الزبدة، اللنب الرائب )الزبادي( ومنتجات احلليب االأخرى، الزيوت 

والدهون للطعام(، مربيات، خ�سراوات حمفوظة، جبنة، حليب، حلوم، مربى فواكه، بي�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة املتحدة لل�سكر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 23023، جدة 21424، اململكة العربية ال�سعودية 
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158427
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كاكاو )القهوة، ال�ساي، الكاكاو والقهوة اال�سطناعية، االأرز، املعكرونة وال�سعريية، التابيوكا 
واحللويات،  الفطائر  اخلبز،  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو، 
ال�سكر،  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  من  وغريها  مثلج  �سراب  كرمي،  االآي�س  ال�سوكوالتة، 
ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، التوابل، البهارات، االأع�ساب 

املحفوظة، اخلل، ال�سل�سات وغريها من التوابل، الثلج )املاء املجمد((، قهوة، �ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة املتحدة لل�سكر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 23023، جدة 21424، اململكة العربية ال�سعودية 
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158528
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمركات الطائرات وحدات الطاقة امل�ساعدة لبدء ت�سغيل الطائرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158535
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الطائرات واأجزائها البديلة والهيكلية والكتيبات التي تباع معها، معدات الدعم االأر�سي 
لنقل  الربية  واملركبات  املتخ�س�سة  ال�ساحنات  طبيعة  فـي  القاطرات  وهي  للمطارات، 
االأ�سخا�س ونقل معدات �سيانة الطائرات، وهي من�سات الذيل، واأجنحة اجلناح، واأدوات 

الطائرات، واأدوات موازنة املروحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158540
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة امل�ساريع التجارية لالآخرين، وتقدمي امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، خدمات اإدارة �سوؤون 
وروؤية  العك�سية  واللوج�ستيات  اللوج�ستيات  اإدارة  وهي  االأعمال،  اإدارة  خدمات  املوظفـني، 
املنتجات لالآخرين،  التوريد والتزامن والتنبوؤ بالعر�س والطلب وعمليات توزيع  �سل�سلة 
اإدارة خمزون  املطارات،  الطائرات وعمليات  فـي جمال  االأعمال  الإدارة  ا�ست�سارية  خدمات 
بالتجزئة  البيع  توزيع  الطائرات لالآخرين،  اأجزاء حمركات  الطائرات وجرد  قطع غيار 

والبيع باجلملة الذي ي�سم قطع غيار الطائرات البديلة واأجزاء حمركات الطائرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة:)رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158541
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب، وخدمات ال�سيانة واالإ�سالح ملعدات ات�ساالت العمالء، حتديدا: تركيب، و�سيانة 
احلا�سوب،  اأجهزة  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب،  وال�سلكية،  �سلكية  ات�ساالت  معدات  واإ�سالح 
واأجهزة احلا�سوب واالأجهزة الطرفـية احلا�سوبية، خدمات ا�ست�سارية فـي جمال االت�ساالت، 
حتديدا: تقدمي امل�ساعدة فـي ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها فـي تركيب اأنظمة ومعدات �سبكة 
البناء ال�سغرية، حتديدا: ت�سييد االأبنية ال�سغرية،  احلا�سوب اخلا�سة بالعميل، خدمات 
اجلدران احلجرية واالأبنية، خدمات ت�سييد االأبنية ح�سب الطلب، خدمات االإ�سراف على 
�سيانة  العقارات،  واإ�سالح  �سيانة  خدمات  العامة،  املرافق  بناء  بالبناء،  املتعلقة  االأعمال 
املباين، خدمات التزود بالوقود للمركبات الربية، خدمات ال�سيانة واالإ�سالح للمركبات، 
مقاوالت البناء العامة والتخطيط العمراين، وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله التي �ستقدم 
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للقوات امل�سلحة وللمنظمات االأخرى فـي القطاع العام، خدمات �سيانة الطائرات، خدمات 
الطائرات،  اإ�سالح  خدمات  للطائرات،  الرتميمي  االإ�سالح  خدمات  الطائرات،  تعديل 
خدمات الدعم االأر�سي باملطار، حتديدا: بجانب تزويد الطائرات بالوقود، التزود بالوقود 
واالإ�سالح، م�سح اأ�سطح ونوافذ الطائرات وخدمة جميع �سوائل الطائرات، تاأمني الطائرات 
على �سكل تركيب امل�سابك الأ�سفل وربط االأ�سرطة وتثبيت املنحدرات واالأبواب بحيث يتم 

تثبيتها فـي مكانها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158543
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تقدمي خدمات اأنظمة االت�ساالت عرب �سبكات االت�ساالت الوطنية اأو متعددة اجلن�سيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158544

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النقل بوا�سطة العبارات، والقوارب، وال�سكك احلديدية والطائرات، خدمات النقل 

اللوج�ستية وحتديدا: تخزين ونقل وتو�سيل  النقل  للب�سائع، خدمات  االآمن  والتخزين 

الب�سائع، عمليات االإنقاذ والنقل، خدمات بريدية وحتديدا: خدمات ت�سليم الطرود، اأدوات 

التغليف لنقل وتاأجري �سناديق الربيد، خدمات االإنقاذ، خدمات املطارات، تخزين الوقود، 

واال�سرتجاع  اال�سطفاف  وحتديدا:  للمدرج  ال�سمعية  واالأغطية  املطارات  مدرج  خدمات 

ال�سالمة، واالإطالق، وحتريك  االأر�سية وتفتي�س  للعمليات  الطائرات  �سكل حتريك  على 

الطائرات، معاجلة �سوؤون الركاب وحتديدا: نقل الطيارين والركاب من واإلى الطائرات، 

امل�ستودعات  مرافق  توفـري  ال�سحنات،  وت�سليم  ال�سحنات  وجمع  ال�سحنات  مترير  خدمات 

والتخزين الأغرا�س الركاب والب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158545

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توفـري  وحتديدا:  ال�سحي  النادي  خدمات  تقدمي  الرتفـيهية،  املرافق  توفـري  خدمات 

االإر�سادات واملعدات فـي جمال التمارين البدنية، تقدمي خدمات �سالة لالألعاب الريا�سية، 

تنظيم املعار�س واملوؤمترات احلية فـي جمال التعليم، الثقافة، والريا�سة والرتفـيه الأغرا�س 

التعليمية وحتديدا:  الثقافـية، اخلدمات  االأن�سطة  التجارية، تقدمي  غري االأعمال وغري 

دورات تدريبية فـي جمال الطريان واإلكرتونيات الطريان على �سكل التدري�س من خالل 

ا�ستخدام حماكيات الطريان، وطائرات التدريب، وكتب ن�سو�س، واأدلة التدريب، واأنظمة 

اإلكرتونيات الطريان لالآخرين،  اإدارة و�سيانة  التدريب على  املعدات،  واأنظمة  الرادارات، 

توفـري التدريب الإدارة املخزون والدعم االأر�سي للطائرات، واخلطوط اجلوية، واملطارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158546
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تخطيط واإدارة اأنظمة تقنية املعلومات للعمالء، خدمات دعم نظم تكنولوجيا املعلومات، 
املعلومــات، خدمــات احلمـــاية واال�ستــرجــــاع، حتديدا: خدمــات تقديــم  اأمـــــن تكنولوجيــا 
اال�ست�سارات االأمنية للحا�سوب، حمو االأقرا�س ال�سلبة، تقييد الو�سول اإلى ومن �سبكات 
احلا�سوب اإلى مواقع الويب غري املرغوب فـيها، و�سائل االإعالم واالأفراد واملرافق، احلماية 
حتديدا:  البيانات،  حماية  خدمات  احلا�سوب،  اأنظمة  وا�ستعادة  احلا�سوب  فـريو�سات  من 
ت�سميم وتطوير خدمات اأمن البيانات، خدمات ا�ست�سارية فـي جمال االت�ساالت، حتديدا: 
تقدمي امل�ساعدة فـي الدعم الفني فـيما يتعلق باأنظمة ت�سغيل احلا�سوب، تركيب، خدمات 
اخلا�سة  املعلومات  تكنولوجيا  واأنظمة  العمالء  ات�ساالت  ملعدات  واالإ�سالح  ال�سيانة 
بالعمالء، حتديدا: تركيب، �سيانة وت�سليح برجميات حا�سوبية، الدعم الفني فـيما يتعلق 
باأنظمة ت�سغيل احلا�سوب، ا�ست�سارات اأمن احلا�سوب، تقدمي امل�سورة ب�ساأن ت�سميم وتطوير 
خدمات  الال�سلكية،  االت�ساالت  اأنظمة  وت�سميم  تخطيط  االت�ساالت،  و�سبكات  معدات 
والت�ساميم  الكهربائية،  الهند�سة  وت�سميم  واالإن�سائي،  وامليكانيكي،  املعماري،  الت�سميم 
املعمارية، ت�سميم املباين البيئية اخلا�سعة للرقابة، جميع اخلدمات املذكورة اأعاله التي 

يتعني تقدميها للقوات امل�سلحة وللمنظمات االأخرى فـي القطاع العام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158547
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الرعاية ال�سحية، با�ستثناء خدمات الفحو�سات الطبية املقدمة لالأطباء واالأطباء 
ما  توفـري  يتم  اأن  على  والتهابات،  الب�سرية  الذاتية  املناعة  باأمرا�س وحاالت  يتعلق  فـيما 

�سبق فـي القواعد واملن�ساآت الع�سكرية التابعة للحكومة االأمريكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158548
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لل�سركات  ال�سالمة  احتياجات  جمال  فـي  اال�ست�سارية  اخلدمات  وهي  ال�سالمة،  خدمات 
وخدمات  العامة  ال�سالمة  جمال  فـي  اال�ست�سارية  واخلدمات  وال�سناعية،  التجارية 
ا�ست�سارات ال�سالمة فـي جمال اإدارة املخاطر، خدمات االإنفاذ، اأي خدمات احلماية املدنية 
وال�سرطية، خدمات املراقبة االأمنية، وهي املراقبة بالفـيديو للمرافق، والتي ميكن عر�سها 
من خالل �سبكة كمبيوتر عاملية الأغرا�س اأمنية، ا�ست�سارات اأمنية مكافحة احلريق، خدمات 

اأمن تقنية املعلومات ملراقبة اأنظمة تكنولوجيا املعلومات الأغرا�س اأمنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكرتو�س، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 700 7901 جون بران�س درايف مكلني، فـي اي 22102، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97358674 - تاريخ االأولويـــة: 2022/4/12 - بلد 

)US :االأولويـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158575
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الربامج غري القابلة للتنزيل، وهي برامج لتح�سني اإدارة االأ�سطول واإدارة االأ�سول املتنقلة، 
حمطات �سحن لل�سيارات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان، 48265-3000، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158578
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيارة كهربائية، مركبات النقل ذاتية القيادة، حاويات الب�سائع املتنقلة حاويات التخزين 
املتنقلة مقطورات الب�سائع التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان، 48265-3000، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158581

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيارة كهربائية، مركبات النقل ذاتية القيادة، حاويات الب�سائع املتنقلة حاويات التخزين 

املتنقلة مقطورات الب�سائع التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان، 

48265-3000، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158607

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العناية  بال�سعــر م�ستح�ســرات  العنـــايـــة  التجميـــــل، العطور، م�ستح�ســرات  م�ستح�ســرات 

بالب�سرة غري العالجية، عطور الغرفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماونتني فايل �سربينجز انديا برايفـيت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ان-216، بان�س�سيت بارك نيو دلهي، 110017، الهند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158679

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

هيـــاكل  للمباين،  معدنية  جتهيزات  املعدنية،  الكابالت  �سواين  معدنية،  و�سفائح  األــــــواح 

م�سبقة ال�سنع من املعدن، من�سات م�سبقة ال�سنع من املعدن، املباين املعدنية، املباين القابلة 

للنقل امل�سنوعة من املعدن، �سواين من املعدن، �سفائح رقيقة من املعدن ملنع ت�سرب املاء 

للبناء، اأ�سقف معدنية، اأر�سيات معدنية، األواح اإطارية معدنية لالأبواب، ك�سوات معدنية، 

اأجهزة معدنية  مواد تقوية معدنية للبناء، مواد البناء من املعدن، امل�سغوالت احلديدية، 

�سغرية، قواطع معدنية، قنوات معدنية لتجهيزات التهوية والتكييف، رقائق معدنية للف 

لالإن�ساءات  معدنية  طالءات  للبناء،  معدنية  قو�سية  دعامات  فوالذية،  األياف  والتغليف، 

واملباين، املباين الفوالذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيف جروب كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1050 ديربورن دي ار. كولومبو�س، اأوهايو 43085، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقـــــم االأولـــويــــــة: 368292/97 - تاريـــخ االأولــويـــــة: 2022/4/18 - 

)US :بلـــد االأولويـــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158681
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سخمات ال�سوت، اأجهزة االإنذار، لوحات املفاتيح الكهربائية، البطاريات، �سواحن البطاريات، 
املكثفات )اأجهزة التكثيف(، وحدات التحكم مبزودات الطاقة، مفاتيح التحكم الكهربائي، 
حموالت الطاقة الكهربائية، مفاتيح حتويل الطاقة الكهربائية، اأجهزة تنظيم احلرارة، 
املحوالت العك�سية، كوابح اإ�ساءة، حم�سنات الطاقة، معدات تهيئة وتكييف الطاقة، اأجهزة 
حتويل الطاقة، حموالت الطاقة، مفاتيح التزويد بالطاقة )مفاتيح كهربائية(، مقومات 
االت�ساالت،  مرحلة  لتحويل  التنظيم  اأجهزة  الكهربائية،  التنظيم،  اأجهزة  كهربائية، 
الطاقة  فـي  التحكم  مفاتيح  االإلكرتونية،  االإ�سارات  مرحلة  لتحويل  االإ�سارات  منظمات 
واإدارة  ت�سكيل  برجميات  امليكانيكية،  اأو  امل�سيئة  االإ�سارات،  لوحات  بعد،  عن  الكهربائية 
املفاجئ  التغيري  واقيات  الفولتية،  منظمات  املحوالت،  البيانات،  ملراكز  التحتية  البنى 
الكهربائية،  املفاتيح،  الفولتات،  قيا�س  اأجهزة  الفولطية،  تدفق  خممدات  الفولتية،  فـي 
مفاتيح اخلاليا )الكهربائية(، مفاتيح االإنارة، اأجهزة احلا�سوب، اأجهزة معاجلة البيانات، 
احلا�سوب،  برجميات  امل�سجلة،  )برامج(،  احلا�سوب  برامج  احلا�سوبية،  الذاكرة  اأجهزة 
امل�سجلة، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل، املعاجلات امل�سغرة، ال�سا�سات )قطع حا�سوب(، 
البطاريات،  علب  املراكمات،  �سناديق  املدى،  بعيدة  لالت�ساالت  احلا�سوب  اأجهزة  قطع 
النقالة  للهواتف  الطاقة  مزودات  الكهرباء،  الإنتاج  ال�سم�سية  االألواح  بطاريات،  اأوعية 
اأجهزة  الطرفـية للحوا�سيب،  االأجهزة  لل�سحن(، �سفائح للبطاريات،  القابلة  )البطاريات 
احلا�سوب، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، الفاأرات )ملحقات حا�سوبية طرفـية(، وحدات 
التحكم،  اأجهزة  املحمولة،  ال�سغرية  ال�سخ�سية  معاجلة مركزية )معاجلات(، احلوا�سيب 
لوحات  )كهرباء(،  التوزيع  لوحات  )كهرباء(،  التوزيع  �سناديق  احل�سا�سات،  الكهربائية، 
التوزيع )كهرباء(، معدات التوزيع، مبدالت التيار الكهربائي، مزودات الطاقة ذات الفولتية 
الثابتة، مزودات الطاقة ذات الفولتية املنخف�سة، م�سخات املياه الإخماد احلرائق، اأجهزة 
اإطفاء احلريق، كوا�سف الدخان، خافتات ال�سوء )منظمات(، الكهربائية، منظمات االإنارة 
جتهيزات  الكهربائي،  الفقد  موؤ�سرات  باالإ�ساءة،  التحكم  اأجهزة  الكهربائية،  )خمفتات(، 
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اأجهزة  الهواء،  حتليل  اأجهزة  طبية،  لغايات  لي�ست  اختبار  اأجهزة  الكهربائية،  القيا�س، 
التدفق،  ال�سناعية، مقايي�س  بالعمليات  الكهربائية للتحكم عن بعد  التجهيزات  الك�سف، 
واالختبار  الفح�س  اأجهزة  جمموعات  الكهربائية،  املراقبة،  اأجهزة  امليل،  درجة  موؤ�سرات 
الكهربائي، وموؤ�سرات درجة احلرارة، معدات التحكم الكهربائي للتزويد بالتدفئة، لوحات 
الإدارة  الكهربائي  التحكم  معدات  الكهربائي،  التحكم  لوحات  االأوتوماتيكية،  التوزيع 
تنظيم  اأجهزة  احلمل،  رفوف   ،)UPS( لالنقطاع  القابلة  غري  الطاقة  مزودات  الطاقة، 
اأنظمة  الكهربائية،  القواطع  املحيط،  اجلو  حرارة  درجات  فـي  التحكم  اأنظمة  احلرارة، 
التوزيع  اأنظمة  كهربائية،  ومفاتيح  قواطع  من  املكونة  الطاقة  وحماية  توزيع  مكونات 
الكهربائي، حتديدا: لوحات توزيع الطاقة، مفاتيح الف�سل، امل�ساهر، العازالت، املرحالت، 
ق�سبان  الكهربائية،  التوزيع  خطوط  متديد  ممرات  ال�سواعق،  مانعات  الدارات،  قواطع 
خطوط  مقاب�س  املو�سالت،  املو�سالت،  العك�سية،  املحوالت  الكهربائية،  التوزيع  خطوط 
الطاقة  توزيع  وحدات  الكهربائية،  التوزيع  خطوط  متديد  قنوات  الكهربائية،  التوزيع 
الكهربائية، حمطات توزيع الطاقة الكهربائية، لوحات توزيع الطاقة الكهربائية، �سناديق 
توزيع الطاقة الكهربائية، مو�سالت الطاقة، العدادات الكهربائية، اأجهزة قيا�س الطاقة، 

مقايي�س التو�سيل، قنوات تو�سيل الكابالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيف جروب كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1050 ديربورن دي ار. كولومبو�س، اأوهايو 43085، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــــم االأولــويــــــة: 368292/97 - تاريـــخ االأولــويـــــة: 2022/4/18 - 

)US :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158682
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

من�ساآت تكييف الهواء، جهاز تكييف الهواء اأجهزة واأجهزة التهوية )تكييف الهواء(، من�ساآت 
واآالت التربيد، جهاز تربيد الهواء مكثفات الغاز، بخالف اأجزاء االآالت، ملفات )اأجزاء من 
تركيبات التقطري اأو التدفئة اأو التربيد(، مزيل الرطوبة لالأغرا�س ال�سناعية، جمففات 

الهواء جهاز التجفـيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيف جروب كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1050 ديربورن دي ار. كولومبو�س، اأوهايو 43085، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/18  تاريخ   - االأولـويــــة: 368292/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158683
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب، وت�سليح، وال�سيانة، تركيب واإ�سالح معدات التجميد، تركيب، و�سيانة واإ�سالح قطع 
احلا�سوب، تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية، تركيب االآالت واملعدات املكتبية، وال�سيانة 
والت�سليح، تركيب واإ�سالح التلفونات، خدمات تركيب وت�سليح اأجهزة تكييف الهواء، تركيب 
واإ�سالح معدات الت�سخني، معلومات عن االإ�سالح، �سحن البطاريات، متديد الكوابل، ت�سليح 
خطوط الطاقة، اإعادة بناء املاكينات املعطلة اأو التالفة جزئيا، خدمات االإن�ساء، عزل املباين، 
اإزالة الت�سوي�س فـي االأجهزة الكهربائية، خدمات تركيب االآالت،  تركيب االأبواب والنوافذ، 

وال�سيانة والت�سليح، خدمات �سيانة واإ�سالح مراكز البيانات وغرف احلا�سوب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيف جروب كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1050 ديربورن دي ار. كولومبو�س، اأوهايو 43085، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/18  تاريخ   - االأولـويــــة: 368292/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158685
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املوؤمترات، تنظيم  املهني تنظيم وعقد  التدريب  اإعادة  التعليم،  خدمات تعليمية، خدمات 
وعقد الندوات، تنظيم وعقد الندوات، تنظيم وعقد ور�س العمل )التدريب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيف جروب كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1050 ديربورن دي ار. كولومبو�س، اأوهايو 43085، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/18  تاريخ   - االأولـويــــة: 368292/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158686

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فح�س اجلودة، الهند�سة، املراقبة، فح�س، تقييم اجلودة، �سبط اجلودة، اال�ست�سارات فـي 

جمال توفـري الطاقة، تقدمي اال�ست�سارات، خدمات حلول الطاقة وهند�سة معدات مراكز 

تكنولوجيا  ا�ست�سارات  التقنية،  امل�ساريع  درا�سات  خدمات  التقنية،  واالأبحاث  البيانات، 

اال�ست�سارات  تقدمي  خدمات  املعلومات،  بتكنولوجيا  يتعلق  فـيما  اال�ست�سارات  احلا�سوب، 

معدات  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  اال�ست�سارات  تقدمي  خدمات  للحا�سوب،  االأمنية 

اأنظمة  حتليل  الهند�سة،  احلا�سوب،  لربجميات  اال�ست�سارات  تقدمي  خدمات  احلا�سوب، 

احلا�سوب، ت�سميم اأنظمة احلا�سوب، خدمات التدقيق ب�ساأن الطاقة، الت�سميم ال�سناعي، 

املنتجات اجلديدة  وتطوير  بحث  بعد،  الدخول عن  احلا�سوب عن طريق  اأنظمة  مراقبة 

لالآخرين، الربجميات كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(، فح�س املواد، املعايرة )القيا�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريتيف جروب كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1050 ديربورن دي ار. كولومبو�س، اأوهايو 43085، الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/18  تاريخ   - االأولـويــــة: 368292/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158693

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احلقائب الريا�سية جلميع اال�ستخدامات، احلقائب اخلا�سة بالريا�سة جلميع االأغرا�س، 

احلقائب لل�ساالت الريا�سية، حقائب ال�ساطئ، حقائب الكتب، احلقائب القما�سية اأ�سطوانية 

ال�سكل، حقائب حفاظات االأطفال، احلقائب التي تعلق على الكتف، حقائب احلمل، حقائب 

ا�ستخدامها،  اإعادة  ميكن  ت�سوق  اأكيا�س  املبتكرة،  االأ�سكال  ذات  اخل�سر  حقائب  لل�سفر، 

اأحزمة حقائب  اليد،  اجلزادين، حقائب  الظهر،  على  املحمولة  الظهر، احلقائب  حقائب 

اليد، حقائب حمل املالب�س لل�سفر، حقائب الكتب املدر�سية، واالأمتعة، رقع التعليق حلقائب 

التي تباع فارغة،  التجميل  ال�سفر، علب وحقائب م�ستح�سرات  ال�سفر، �سناديق، حقائب 

احلقائب  وامللفات،  امل�ستندات  حقائب  فارغة،  تباع  التي  والتجميل  الزينة  اأدوات  حقائب 

املقاب�س، حافظات بطاقات  ذات  ال�سغري  الن�سائية  امل�ستندات، احلقائب  اجللدية، حقائب 

االأعمال، حافظات لبطاقات االت�سال وبطاقات االئتمان، حافظات املفاتيح، حمافظ النقود، 

حمافظ اجليب لالأوراق النقدية، املظالت، مالب�س احليوانات االأليفة، اأطواق احليوانات 

االأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي اإ�ستايت اأوف مارلني مونرو اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 غرب ال�سارع رقم 33، �سويت 1007، نيو يورك، اإن واي 10001، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158694
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س واالأحذية واأغطية الراأ�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي اإ�ستايت اأوف مارلني مونرو اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 غرب ال�سارع رقم 33، �سويت 1007، نيو يورك، اإن واي 10001، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158697
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات اإدارة االأعمال التجارية، خدمات امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سيفـيك انفـي�ستمنت ماجنمينت كومباين ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ايه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 840 نيوبورت �سينرت درايف، �سويت 100 نيو بورت بيت�س، �سي 

92660، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158698
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وكاالت  خدمات  العقارات،  تاأجري  التاأمني،  خدمات  احلوادث،  �سد  التاأمني  �سندات  اإبرام 
واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  تثمني  التاأمني،  التاأمني،  �سم�سرة  العقارات، 
املكاتب  تاأجري  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية 

عقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سيفـيك انفـي�ستمنت ماجنمينت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ايه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 840 نيوبورت �سينرت درايف، �سويت 100 نيو بورت بيت�س، �سي 
92660، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97617307 - تاريخ االأولويـــة: 2022/10/3 - بلد 

)US :االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158699
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التطوير العقاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سيفـيك انفـي�ستمنت ماجنمينت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

ايه  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 840 نيوبورت �سينرت درايف، �سويت 100 نيو بورت بيت�س، �سي 
92660، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقــــم االأولـويــــة: 97617307 - تاريخ االأولويـــة: 2022/10/3 - بلد 

)US :االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158789
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطبوعات واملطبوعات املتعلقة باألعاب الكمبيوتر والرتفـيه، اأدوات مكتبية، اأقالم ر�سا�س، 
اأقالم حرب جاف الدفاتر واملل�سقات وال�سارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158790
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات البحث والطلب املحو�سبة عرب االإنرتنت للب�سائع املتعلقة بربامج األعاب الكمبيوتر، 
الكمبيوتر،  األعاب  املتعلقة بربامج  الب�سائع  البحث املحو�سبة عرب االإنرتنت عن  خدمات 

حمالت العالقات العامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158791
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات اال�ستثمار، خدمات اال�ستثمار فـي اال�ستوديو، خدمات االحت�سان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158793
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكمبيوتر  األعاب  توفـري  االإنرتنت،  على  االألعاب  خدمات  االإنرتنت،  عرب  املقدم  الرتفـيه 
فـي  االإنرتنت  عرب  والرتفـيه  املتعددين  الالعبني  بني  املطابقة  وخدمات  االإنرتنت  عرب 
املعلومات  توفـري  االألعاب،  وعرو�س  اخليالية  الريا�سية  والبطوالت  البطوالت  طبيعة 
طريق  عن  االألعاب  توفـري  الكمبيوتر،  األعاب  عن  الرتفـيه  جمال  فـي  االإنرتنت  عرب 
اأو لال�ستخدام  الهاتف اخللوي  االألعاب عن طريق  توفـري  الهاتفـية اخللوية،  االت�ساالت 
عليه، توفـري املن�سورات االإلكرتونية عرب االإنرتنت )غري قابلة للتنزيل(، التدريبات عرب 
االإنرتنت وخارجها وفعاليات التوعية، م�سابقات، خدمات التدريب، تن�سيق احلدث التوجيه 

واال�ست�سارات، ن�سر األعاب الفـيديو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158802
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االألعاب واللعب واالألعاب ال�سمعية والب�سرية على من�سات اأجهزة الكمبيوتر، معدات األعاب 
قطع  املحمولة،  الفـيديو  األعاب  واآالت  املنزلية  الفـيديو  األعاب  اآالت  املحمولة،  الكمبيوتر 

غيار وتركيبات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158804
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توفـري غرفة درد�سة على االإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر فـيما يتعلق 
مبو�سوعات الرتفـيه والريا�سة واألعاب الكمبيوتر، توفـري لوحات اإعالنات اإلكرتونية على االإنرتنت 
والريا�سة  الرتفـيه  مبو�سوعات  يتعلق  فـيما  الكمبيوتر  م�ستخدمي  بني  الر�سائل  لنقل 

واألعاب الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158809
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الألعاب  احلا�سوب  برجميات  الفـيديو،  األعاب  احلا�سوب،  األعاب  احلا�سوب،  األعاب  برجميات 
الفـيديو،  اأقرا�س  الفـيديو واحلا�سوب،  اأو الأجهزة االألعاب، برامج احلا�سوب الألعاب  الفـيديو 
االأقرا�س، االأ�سرطة، اأ�سرطة الكا�سيت، االأقرا�س امل�سغوطة، واالأقرا�س املدجمة، حامالت 
املرئية،  والت�سجيالت  ال�سوتية  الت�سجيالت  احلا�سوب،  الأجهزة  البيانات  تنقل  �سجالت 
برجميات للعب األعاب الفـيديو، األعاب احلا�سوب واالألعاب االإلكرتونية، برجميات لل�سماح 
متعددة،  من�سات  على  ت�سغيلها  ليتم  االإلكرتونية  واالألعاب  احلا�سوب  األعاب  بالفـيديو، 
األعاب  الفـيديو،  وتخ�سي�س  تعديل  ت�سميم،  خدمات  لتطوير،  للتنزيل  قابلة  برجميات 
اأجهزة  مع  لال�ستخدام  املهياأة  احلا�سوب  األعاب  معدات  االإلكرتونية،  واالألعاب  احلا�سوب 
ا�ستقبال التلفزيون، املن�سورات االإلكرتونية )القابلة للتنزيل( املتوفرة على االإنرتنت من قواعد 
البيانات اأو االإنرتنت، معززات األعاب الفـيديو، قطع وم�ستلزمات جميع الب�سائع املذكورة اأعاله.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158810
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الكمبيوتر، توفـري الدعم الفني فـي جمال برامج األعاب الكمبيوتر، توفـري اأجهزة 
األعاب الكمبيوتر عن طريق �سبكة كمبيوتر عاملية، املعلومات واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة 
اإلى االأعمال التجارية  اأعاله، من�سة عرب االإنرتنت ل�سبكات االأعمال  باخلدمات املذكورة 
األعاب  برامج  جماالت  فـي  والدعم  الفنية  املعلومات  اخلدمة،  فـي  والو�ساطة  والتدريب 

الكمبيوتر واأجهزة األعاب الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية القاب�سة لالألعاب االإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة الرائدة الرقمية، منطقة نخل، �س.ب: 6847 الريا�س 11452، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
 - االأولويـــة: 2022/4/19  تاريخ   - االأولـويــــة: 370397/97  )رقــــم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)US :بلد االأولويـــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158901
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورق مقوى، ورق )الورق والورق املقوى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، 
القرطا�سية واللوازم املكتبية عدا االأثاث، مواد الل�سق امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية، مواد الر�سم ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، مواد التوجيه والتدري�س، 
الرقائق واالأغطية واالأكيا�س البال�ستيكية للتعبئة والتغليف، حروف الطباعة وقوالب الطباعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�س بي �سي للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2478 دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158903
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورق )الورق والورق املقـــوى، املطبوعـــــات، مـــــواد جتليـــــد الكتب، ال�ســــور الفوتوغرافـيــــة، 
القرطا�سية واللوازم املكتبية عدا االأثاث، مواد الل�سق امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية، مواد الر�سم ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، مواد التوجيه والتدري�س، 
الرقائق واالأغطية واالأكيا�س البال�ستيكية للتعبئة والتغليف، حروف الطباعة وقوالب الطباعة(، 

ورق مقوى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�س بي �سي للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2478 دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158904
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ورق مقوى، ورق)الورق والورق املقوى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، 
القرطا�سية واللوازم املكتبية عدا االأثاث، مواد الل�سق امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية، مواد الر�سم ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، مواد التوجيه والتدري�س، 
الرقائق واالأغطية واالأكيا�س البال�ستيكية للتعبئة والتغليف، حروف الطباعة وقوالب الطباعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�س بي �سي للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2478 دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158940
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة تربيد الهواء)اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف 
والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براتيك �سوري ماهيندير كومار �سوري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�ساكيناكا  كورال)وي�ست(،  رود  كرياين  اونكليف،  جوندي�سا   5 دي   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
انديري، مومباي400072، الهند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158941
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خراطيم الإطفاء احلريق)اأجهزة واأدوات علمية، وبحرية، وم�سحية، وت�سويرية، و�سينمائية، 
الإنقاذ  تعليمية  واأدوات  واأجهزة  )اإ�سراف(،  وفح�س  واإ�سارات،  وقيا�س،  ووزن،  وب�سرية، 
االأرواح، اأجهزة واأدوات لتو�سيل الكهرباء اأو تبديلها اأو حتويلها اأو جتميعها اأو تنظيمها اأو 
التحكم فـيها، جهاز لت�سجيل ال�سوت اأو ال�سور اأو نقلها اأو اإعادة اإنتاجها، ناقالت البيانات 
املغناطي�سية، واأقرا�س الت�سجيل، االأقرا�س امل�سغوطة واأقرا�س DVD وو�سائط الت�سجيل 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية، اآالت ت�سجيل النقد،  الرقمية االأخرى، 
واآالت احل�ساب، ومعدات معاجلة البيانات، واأجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، جهاز اإطفاء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براتيك �سوري ماهيندير كومار �سوري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�ساكيناكا  كورال)وي�ست(،  رود  كرياين  اونكليف،  جوندي�سا   5 دي   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
انديري، مومباي400072، الهند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159003
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدالنية)منتجات طبية و�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�س  بينين�سوال  هو�س،  �سيبال  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بارل، مومباي 400013 ماهارا�سرتا، الهند

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159004
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدالنية)منتجات طبية و�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�س  بينين�سوال  هو�س،  �سيبال  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بارل، مومباي 400013 ماهارا�سرتا، الهند
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159005
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدالنية)منتجات طبية و�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�س  بينين�سوال  هو�س،  �سيبال  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بارل، مومباي 400013 ماهارا�سرتا، الهند
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159006
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدالنية)منتجات طبية و�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�س  بينين�سوال  هو�س،  �سيبال  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بارل، مومباي 400013 ماهارا�سرتا، الهند
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159077
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر مواد الدعاية واالإعالن )االأعمال التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دالج للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الداخلية،  حمافظة  نزوى،  والية  فرق،   ،122 ر.ب:   616 �س.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159199

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطاط �سائل )املطاط، اجلوتا بري�سا، ال�سمغ، االأ�سب�ستو�س، امليكا، والب�سائع اال�سطناعية 

هذه  فـي  مدرجة  ورقائق  واألواح،  وق�سبان،  م�سحوق،  �سكل  على  مواد  من  امل�سنعة  �سبه 

واالأ�سرطة  العازلة،  واالأقم�سة  العزل،  دهانات  واخلتم:  والتوقف  العزل  مواد  الفئة، 

واالأ�سرطة العازلة، واأغطية العزل لالآالت ال�سناعية، وجممعات ت�سرب املفا�سل، واملفا�سل، 

ت�سكيل  اأدوات  ذلك من  الغلق )غري  الأغرا�س   ،O �سكل حرف  واحللقات على  واجلوانات، 

ال�سالل، واالأ�سطوانات، وغ�سالة املياه(، اأنابيب مرنة من املطاط والبال�ستيك، اخلراطيم 

الأنابيب  و�سالت  امل�ستخدمة،  املركبات  ذلك  فـي  واملطاط، مبا  البال�ستيك  امل�سنوعة من 

الن�سيج،  مواد  من  خراطيم  واملطاط،  البال�ستيك  من  �سرتات  واملطاط،  البال�ستيك  من 

الو�سالت الأنابيب غري معدنية، �سرتات االأنابيب، غري املعدنية، تو�سيل املح�سرات، �سرائح 

جانبية م�سنوعة من مواد تركيبية للمركبات الأغرا�س الزخرفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ياغمور بن للبناءوال PVC ال�سناعية التجارية امل�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: با�سبينار، حي املنطقة ال�سناعية، املنطقة ال�سناعية املنظمة رقم: 2، 

مفرق دور�سون باك، رقم 4، �سهيد كامل، غازي عنتاب، تركيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ر.ب:131، �س.ب:858
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159200
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطاط �سائل)املطاط، اجلوتا بري�سا، ال�سمغ، االأ�سب�ستو�س، امليكا، واملنتجات اال�سطناعية 
ن�سف امل�سنعة امل�سنوعة من هذه املواد على �سكل م�سحوق، وق�سبان، واألواح، ورقائق مدرجة 
و�سريط  العزل،  واأقم�سة  العزل،  دهانات  واخلتم:  والتوقف  العزل  مواد  الفئة،  هذه  فـي 
للو�سالت،  للت�سرب  مانعة  ومركبات  ال�سناعية،  لالآالت  عازلة  واأغطية  عازلة،  واأ�سرطة 
وح�سيات، وحلقات O الأغرا�س اخلتم )بخالف ح�سيات املحركات، واالأ�سطوانات، وغ�سالة 
املاء ال�سنابري(، اأنابيب مرنة من املطاط والبال�ستيك، اخلراطيم البال�ستيكية واملطاطية، 
مبا فـي ذلك تلك امل�ستخدمة فـي املركبات، الو�سالت الأنابيب البال�ستيك واملطاط، �سرتات 
غري  لالأنابيب  الو�سالت  الن�سيج  مواد  من  خراطيم  واملطاط،  البال�ستيك  من  االأنابيب 
املعدنية، �سرتات االأنابيب، غري املعدنية، خرطوم تو�سيل م�سعات ال�سيارة، �سرائح جانبية 

م�سنوعة من مواد تركيبية للمركبات الأغرا�س الزخرفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ياغمور بن للبناءوال PVC ال�سناعية التجارية امل�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تركيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:858 ر.ب:131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159220
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
م�ستح�سرات �سيدالنية، اأدوية للب�سر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوريون كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فنلندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اوريونينتي 1، 02200 اي�سبو، فنلند
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 117257
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر املتخ�س�سة لبيع املواد واملعدات الزراعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�ساملة للتجهيزات �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:والية بركاء، جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/27
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 149136

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/1/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1416 فـي 2021/11/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: اجليد الذهبي للتجارة  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اجليد الذهبي لالإعا�سة �ص.�ص.و  

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 177 ر.ب: 322، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 9/13/ 2022م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/11/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 91217
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 33

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/7/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1098 فـي 2015/4/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هييلوود انرتنا�سيونال براندز ليميتد 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريد �سكوير بيفـرييجيز ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ذا وينريي، اآكيور�ست رود، ت�سوريل اجنلرتا بيه اآر 7 1 ان ات�س، 
اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/23م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125041
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سرقية للم�ساريع الرائدة 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: عقلية احللول الدولية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2208 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/16م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/23م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134842

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/12/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1336 فـي 2020/4/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سيق للت�سميم والتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مقاطع لالأعمال �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2303 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/23م 

 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 149564

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 31

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1418 فـي 2021/11/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأحمد بن حمد الهديفـي للتجارة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: روائح امل�سك للتجارة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/23م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43052

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/1/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 873 فـي 2008/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لنكو تريدمارك بي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كوماك�س انرتنا�سيونال بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ثريميك�سرتات 1 ايه، 6361 ات�س بي، نوث، هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/10/25م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/23م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 44457

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/1/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 845 فـي 2007/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ا�ستيك�س فارما�سيوتيكالز، انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيالج جي ام بي ات�س انرتنا�سيونال

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جوبل�سرتا�سه 34 �سي ات�س - 6300 زاج، �سوي�سرا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/19م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/10/31م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69794

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2012/7/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 966 فـي 2012/3/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأ�سالند لي�سينينغ اند انتيليك�سوال بروبرتي ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإنيو�س كومبو�سيتي�س اآي بي، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5220 بليزر باركواي، دبلن، اأوهايو 43017، الوأليات املتحدة 

األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/8/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69795

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2012/7/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 966 فـي 2012/3/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأ�سالند لي�سينينغ اند انتيليك�سوال بروبرتي ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإنيو�س كومبو�سيتي�س اآي بي، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5220 بليزر باركواي، دبلن، اأوهايو 43017، الوأليات املتحدة 

األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/8/31م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83056

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ابي اف �سي جروب هو لدينغر دبليو ال ال 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اف �سي بنك ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق التا�سع، مبنى �ساوث كواي، 189 مار�س وول، لندن اي 

14 9 ا�س ات�س، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/3م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83057

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ابي اف �سي جروب هو لدينغر دبليو ال ال 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي اف �سي بنك ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق التا�سع، مبنى �ساوث كواي، 189 مار�س وول، لندن اي 

14 9 ا�س ات�س، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/3م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7061

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نا�سوا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نا�سوا ام ايه كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

201، برود �سرتيت، ون كاونرتي بيوري جرين، ا�ستامفورد  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كونيكتايكت 06901، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7062

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نا�سوا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نا�سوا ام ايه كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

201، برود �سرتيت، ون كاونرتي بيوري جرين، ا�ستامفورد  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كونيكتايكت 06901، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7063

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نا�سوا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نا�سوا ام ايه كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

201، برود �سرتيت، ون كاونرتي بيوري جرين، ا�ستامفورد  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كونيكتايكت 06901، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7061

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نا�سوا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سينفـيو كوربوري�سن 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

200، برود �سرتيت، ون كاونرتي بيوري جرين، ا�ستامفورد  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

كونيكتايكت 06901، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7062

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نا�سوا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سينفـيو كوربوري�سن 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

ا�ستامفورد  جرين،  بيوري  كاونرتي  ون  �سرتيت،  برود  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن:200، 

كونيكتايكت 06901، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7063

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نا�سوا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سينفـيو كوربوري�سن 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

ا�ستامفورد  جرين،  بيوري  كاونرتي  ون  �سرتيت،  برود  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن:200، 

كونيكتايكت 06901، الوأليات املتحدة األأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7061

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينفـيو كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سينفـيو وورلدوايد ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 200، فـري�ست �ستامفورد بلي�س، �ستامفورد، كونيكتايكت 06902، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7062

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينفـيو كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سينفـيو وورلدوايد ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 200، فـري�ست �ستامفورد بلي�س، �ستامفورد، كونيكتايكت 06902، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7063

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2000/12/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينفـيو كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سينفـيو وورلدوايد ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 200، فـري�ست �ستامفورد بلي�س، �ستامفورد، كونيكتايكت 06902، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/15م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/8/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1096 فـي 2015/4/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأوج اإنف�ستمنت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اوبري�سن فالفل غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 9275 �سارع �سيخ زايد، دبي، األإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: األإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 106423

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/9/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1197 فـي 2017/6/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأوج اإنف�ستمنت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اوبري�سن فالفل غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 9275 �سارع �سيخ زايد، دبي، األإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: األإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107326

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1218 فـي 2017/11/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأوج اإنف�ستمنت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اوبري�سن فالفل غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 9275 �سارع �سيخ زايد، دبي، األإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: األإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89995

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 6

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1099 فـي 2015/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيوفرية ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بولهوف بروداك�سن جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة:اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ار�سيمدير �سرتا�س - 1-4 33649، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/8/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1096 فـي 2015/4/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأوج اإنف�ستمنت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اوبري�سن فالفل غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 9275 �سارع �سيخ زايد، دبي، األإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: األإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 106423

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/9/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1197 فـي 2017/6/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأوج اإنف�ستمنت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اوبري�سن فالفل غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 9275 �سارع �سيخ زايد، دبي، األإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: األإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107326

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1218 فـي 2017/11/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأوج اإنف�ستمنت ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اوبري�سن فالفل غلوبال ملتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 9275 �سارع �سيخ زايد، دبي، األإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: األإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 89995

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 6

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2015/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1099 فـي 2015/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيوفرية ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بولهوف بروداك�سن جي ام بي ات�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ار�سيمدير �سرتا�س - 1-4 33649، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/22م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97301

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 36

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1146 فـي 2016/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دور�س�سرت انرتنا�سونال جروب ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دور�س�سرت انرتنا�سيونال جروب اإل تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

فـيكتوريـــا  اي�ستــــيت، ريفولو�ســـن  اأن�سويــــا   ،9 �سي�سلي �سويت  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ماهي، �سي�سيل

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سي�سيل

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28532

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جراندفـي�سني  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جراندفـيجن فران�س اإ�س.اأيه.اإ�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1، روجني - بريي تاميباد 78180 مونتيني - لو بريتانيو، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/10/3م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28533

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2005/5/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 781 فـي 2004/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جراندفـي�سني  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جراندفـيجن فران�س اإ�س.اأيه.اإ�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1، روجني - بريي تاميباد 78180 مونتيني - لو بريتانيو، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/10/3م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45690
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/10/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 866 فـي 2008/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين )وتعمل اأي�سا 
با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه(  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيبيتا جلوبال �سو�سيات انونيم )وتعمل با�سم �سيبيتا جلوبال 
اإ�س اإيه(

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة
 14452 �س.ب:  ألميــــــا،   - اأثينـــــا  رود  نا�سيونــــــال  كيـــــــم،   12 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ميتامورفو�سي�س - اتيكي اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/30م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45692
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/10/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 857 فـي 2008/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين )وتعمل اأي�سا 
با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه(  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيبيتا جلوبال �سو�سيات انونيم )وتعمل با�سم �سيبيتا جلوبال 
اإ�س اإيه(

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة
 14452 �س.ب:  ألميــــــا،   - اأثينـــــا  رود  نا�سيونــــــال  كيـــــــم،   12 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ميتامورفو�سي�س - اتيكي اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/30م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 

-236-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55535
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/1/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين )وتعمل اأي�سا 
با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه(  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيبيتا جلوبال �سو�سيات انونيم )وتعمل با�سم �سيبيتا جلوبال 
اإ�س اإيه(

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة
 14452 �س.ب:  ألميــــــا،   - اأثينـــــا  رود  نا�سيونــــــال  كيـــــــم،   12 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ميتامورفو�سي�س - اتيكي اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/30م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55536
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/1/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين )وتعمل اأي�سا 
با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه(  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سيبيتا جلوبال �سو�سيات انونيم )وتعمل با�سم �سيبيتا جلوبال 
اإ�س اإيه(

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة
 14452 �س.ب:  ألميــــــا،   - اأثينـــــا  رود  نا�سيونــــــال  كيـــــــم،   12 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ميتامورفو�سي�س - اتيكي اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/30م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73824

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/9/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1057 فـي 2014/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فاليانت انرتنا�سيونال بريمودا وت�سمى بفاليانت انرتنا�سيونال 

)برباو�س ا�س ار ال( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فاليانت هولدينغز اإيرألند

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بربادو�س - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ويلت�سي�س كراي�ست ت�سر�س بربادو�س بي بي 17154، بربادو�س 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: بربادو�س

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/23م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/11/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إلى  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن بدء �أعمــــال �لت�سفية ل�سركـة تكنيك �ش.م.م، �ملن�سور فـــــي �جلريدة �لر�سميـــة 

�لعـــــــــدد )١٤٦3(، �ل�ســــــــادر بتاريــــخ 20 ربيـــــــع �الأول ١٤٤٤هـ، �ملو�فـــــــــق ١٦ �أكتوبـــــــــر 2022م، 

�إذ ورد رقـــــم �ل�سجــــل كاالآتـــــي:

١٠٢٥٧٦٢

وال�سحيــــــح هــــــــو:

١٠٢٩٧٦٢

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جمان خلدمات �ألأملنيوم �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جمان خلدمات 
�الأملنيوم �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1837672، وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2٠22/9/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٢٥٠٨ ر.ب: ١١٢ روي

هاتف رقم: ٢٤٧٠٧٦٥٤ - ٢٤٧٨٦١٥١ فاك�ش رقم: ٢٤٧٨٦٧٥١
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 �مل�سفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�سابات و�أل�ست�سار�ت �ألقت�سادية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �جلود للتطوير �ش.م.م
يقــوم  �أنــــه  �القت�شادية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �لعامليون  �خلرب�ء  مكتب  يعلن 
بت�شفـيــة �شركــــةم�شاريع �جلود للتطوير �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/11/1٠م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا   ،1222566 بالرقـــم 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سناو - حمافظة �سمال �ل�سرقية

�ش.ب: ١٥١ ر.ب: ٤١٨
هاتف رقم: ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم: ٢٥٧٧١٥٧٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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ح�سني بن حممد بن علي �لعجمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مو�رد م�سقط �حلديثة �ش.م.م

يعلن ح�شني بن حممد بن علي �لعجمي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مو�رد م�شقط �حلديثة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 131٠723، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: 3٢ ر.ب: 3٢٥

هاتف رقم: ٩٦١٩٠٠٤٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

حممد بن حممود بن ر��سد �لرندي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ثرو�ت م�سقط للم�ساريع �ش.م.م

يعلن حممد بن حممود بن ر��شد �لرندي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ثرو�ت م�شقط للم�شاريع 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1282768، وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ 2٠22/7/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
وألية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩١١٠٠٠٥٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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�سالح بن �أحمد بن خالد �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سم�ش �لنهار �ملتحدة �ش.م.م

يعلن �شالح بن �أحمد بن خالد �حلارثي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شم�ش �لنهار �ملتحدة �ش.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 1٠37139،  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/11/7م، 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

وألية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية
�ش.ب: ٢٢٥ ر.ب: ٤٢٠

هاتف رقم: ٩٩33١٤٤١ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

يا�سر بن خليفة �لعز�ين
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مز�رع �لب�ستان للدو�جن و�ألأعالف - تو�سية

 - و�الأعالف  للدو�جن  �لب�شتان  مز�رع  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لعز�ين  خليفة  بن  يا�شر  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،8٠57949 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية، 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة �لربميي

هاتف رقم: ٩٢٢٨٨٤٧٧ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

-242-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

حممد ر�سا علي ح�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بيت �ل�سرقية �لعاملية �ش.م.م

�ش.م.م،  �لعاملية  �ل�شرقية  بيت  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  ح�شني  علي  ر�شا  حممد  يعلن 
و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1363651، وللم�شفي وحـده حـــق متثيــل 
�ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٦٠٨ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٨٨٢٧٧٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

�أحمد بن حميد بن �سليم �لهنائي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سارير �لعاملية �ش.م.م

يعلن �أحمد بن حميد بن �شليم �لهنائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �أ�شارير �لعاملية �ش.م.م، 
و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1238633، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 
2٠22/4/13م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
غال - وألية بو�سر - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٩٢٨٧٧٧٦
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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�سعيد بن عبد�للـه بن �سالم �لتوبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أرياف �لنه�سة للتجارة و�ملقاوألت - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن عبد�للـه بن �شالم �لتوبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أرياف �لنه�شة للتجارة 
�أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠76٠12، وفقا  و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/11/14م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �لر�ستاق - حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: ٤3٤ ر.ب: 3١٨
هاتف رقم: ٩٩3٥٧٠٧٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

خمي�ش بن �سعيد بن حمد�ن �ألإ�سماعيلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سهول حي �لرت�ث للتجارة - ت�سامنية

يعلن خمي�ش بن �شعيد بن حمد�ن �الإ�شماعيلي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شهول حي �لرت�ث 
للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1217294، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٤٥٥٧٥٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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�سعيد بن نا�سر بن خلف �ملفرجي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سالك �لر�ئدة �ش.م.م

يعلــن �شعيد بن نا�شر بن خلف �ملفرجي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شالك �لر�ئدة �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 133٠45٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٤٤٥ ر.ب: ١٢3
هاتف رقم: ٩٩333٠٥٥

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

حمد بن علي بن حمد �حلب�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنم �ل�سباح �ملثالية �ش.م.م

يعلن حمد بن علي بن حمد �حلب�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جنم �ل�شباح �ملثالية �ش.م.م، 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم 123976٠،  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 
�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/1٠/24م، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
 وألية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٧٧٨٩٠٠٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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حيدر بن حمود بن ر��سي �ل�سافعي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كنز �ل�سرق �لدولية �ش.�ش.و

يعلن حيدر بن حمود بن ر��شي �ل�شافعي �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة كنز �ل�شرق �لدولية 
�لـتجــاري بالرقـــم 1363272، وللم�شفي وحـده  �أمانــة �ل�شجـــل  لـــدى  �ش.�ش.و، و�مل�شجلـــة 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٩٨ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩3٦٨3٥٨٦

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

حممد �سفيق �أحمد مون�سي عبد�خلالق
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أ�سيل �جلنوب �ش.م.م

�جلنوب  �أ�شيل  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  عبد�خلالق  مون�شي  �أحمد  �شفيق  حممد  يعلن 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 174٠18٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: ٩3٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩3٨٧٩١٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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يحيى بن �سيف بن �أحمد �ملحروقي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �مل�ستقبل لالإن�ساء�ت �ش.م.م

يعلن يحيى بن �شيف بن �أحمد �ملحروقي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أبر�ج �مل�شتقبل لالإن�شاء�ت 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1162479، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩3١٢3333 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

عبد�لعزيز بن �سيف بن خمي�ش �لقطيطي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خط �ل�سويق �لذهبي �ش.م.م

�ل�شويق  �شركة خط  بت�شفـيــة  �أنـه يقوم  �لقطيطي  �شيف بن خمي�ش  يعلن عبد�لعزيز بن 
وللم�شفي   ،13414٠2 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لذهبي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٦٧٧٩٩٨٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

-247-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

حممود بن ر��سد بن �سيف �لر�جحي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بر�د�ت �ملقر �ش.م.م

يعلن حممود بن ر��شد بن �شيف �لر�جحي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بر�د�ت �ملقر �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1113618، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٢٥٤ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩33333٨٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

هالل بن �سالح بن �سليمان �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سماء خور �ل�سيابي للتجارة - تو�سية

�ل�شيابي  �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شماء خور  يعلن هالل بن �شالح بن �شليمان �ملعمري 
للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠635٠4، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٧١٠١١١٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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علي بن �سليمان بن عبد�للـه �للو�تي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة �لنخبة �لطيبة للتجارة و�خلدمات �لفنية - ت�سامنية

يعلن علي بن �شليمان بن عبد�للـه �للو�تي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لنخبة �لطيبة للتجارة 
و�خلدمات �لفنية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 3235238، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٤٨ ر.ب: 3١٩
هاتف رقم: ٩٩٨٧٧١٠٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعاع �ألأ�سطورة �ش.م.م

يعلن علي بن �شليمان بن عبد�للـه �للو�تي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع �الأ�شطورة �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 116672٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: ٤٨ ر.ب: 3١٩
هاتف رقم: ٩٩٨٧٧١٠٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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حميد بن عبد�للـه بن حممد �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �لقطيف �ش.م.م

يعلن حميد بن عبد�للـه بن حممد �حلارثي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة د�ر �لقطيف �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1٠91475، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١٨٥ ر.ب: ٦١٤

هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤٥٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جرنا�ش بريوت للتجارة و�ملقاوألت �ش.م.م

بريوت  جرنا�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �حلارثي  حممد  بن  عبد�للـه  بن  حميد  يعلن 
 ،1٠71٠96 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤٥٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أكليل �لريا�ش للتجارة �ش.م.م

يعلن حميد بن عبد�للـه بن حممد �حلارثي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أكليل �لريا�ش للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1165646، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٤١٩ ر.ب: ١٢٩

هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤٥٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ربوع جرنا�ش �ش.م.م

يعلن حميد بن عبد�للـه بن حممد �حلارثي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ربوع جرنا�ش �ش.م.م، 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1116453، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٤١٩ ر.ب: ١٢٩

هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤٥٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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مكتب �مللكي لتدقيق �حل�سابات و�أل�ست�سار�ت �ملالية و�ألإد�رية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �لطبيعة للتجارة و�ملقاوألت �ش.م.م

يعلن مكتب �مللكي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقوم بت�شفية �شركة 
�لـتجـــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــــة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة  �لطبيعة  تالل 
�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي   ،1264778 بالرقــم 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢3٢٨٢٢٢

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

عبد�للـه بن �سليمان بن علي �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لطاقة للخدمات �لهند�سية �ش.م.م

�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لطاقة للخدمات  �لوهيبي  يعلن عبد�للـه بن �شليمان بن علي 
�لهند�شية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1377767، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١١٠ ر.ب: ١3٢

هاتف رقم: ٩٥٥٢٦٩٩٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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عبد�للـه بن حممد بن �سليمان �لكيومي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة عبد�للـه بن حممد بن �سليمان �لكيومي و�سريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن حممد بن �شليمان �لكيومي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة عبد�للـه بن حممد بن �شليمان 
بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  و�شريكه  �لكيومي 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1٠71441
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
وألية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٤٧٥٥٢ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

لوؤي بن عوين بن حممد بطا�ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مركز �لربتقال للتجميل �ش.م.م
يعلن لوؤي بن عوين بن حممد بطا�ش �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مركز �لربتقال للتجميل 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 117٠771، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١33١ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٧٧٢٠٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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وعد بنت نا�سر �لزدجالية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مكان للخدمات �ملعمارية �ش.م.م

تعلن وعد بنت نا�شر �لزدجالية �أنـها تقوم بت�شفية �شركة مكان للخدمات �ملعمارية �ش.م.م، 
حـــق  وحـدها  وللم�شفـــية   ،133٠٠86 بالرقــم  �لـتجــاري  �ل�شجـــل  �أمانــــة  لــدى  و�مل�شجلـة 
كافة  فـــي  �مل�شفية  مر�جعة  �جلميع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركة  متثيــل 

�الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٦١3٧٧٨٤

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــية

حمد بن ر��سد بن حممد �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ألآمال �لربونزية للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  �لربونزية  �الآمال  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �ملقبايل  حممد  بن  ر��شد  بن  حمد  يعلن 
وحـده  وللم�شفي   ،1298858 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية، 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: ٩٥١٠3٠3٨ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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دريد بن طاهر بن علي �جلمايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع دريد و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

و�شركاه  دريد  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  علي �جلمايل  بن  بن طاهر  دريد  يعلن 
وفقا   ،1464566 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة 
فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/1٠/16م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية مطرح - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٢٩٩٩ ر.ب: ١١٢
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

علي بن �سامل �لنوبي �مل�سيخي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سر�ع للتخلي�ش �جلمركي �ش.م.م

يعلن علي بن �شامل �لنوبي �مل�شيخي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شر�ع للتخلي�ش �جلمركي 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1244161، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٩3٩١١١١٠ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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خادم بن عبيد بن خادم �لربيكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة خادم بن عبيد �لربيكي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن خادم بن عبيد بن خادم �لربيكي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة خادم بن عبيد �لربيكي 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 3176312، 
وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2٠22/11/17م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة 

هاتف رقم: ٩٥٠3١١١٤
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي

وليد بن �سبيت بن �ملا�ش �لر�سيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرب�ري �لذهبية �لوطنية - ت�سامنية
يعلن وليد بن �شبيت بن �ملا�ش �لر�شيدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لرب�ري �لذهبية �لوطنية - 
بالرقــــم 1188299، وللم�شفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
وألية �مل�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة 

�ش.ب: ٧٨ ر.ب: 3١٥
هاتف رقم: ٩٩٥٩٤٢٠٩

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 �مل�سفــي
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صخور الذهبية الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب �حل�صافة لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �ملالية و�القت�صادية �أنـه يقوم بت�صفية 

�صركة �ل�صخور �لذهبية �لوطنية �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم 

متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/٥/٢٩م،  �ملــوؤرخ  �ل�صركــاء  التفـــاق  وفــقـــا   ،١٠٦٠٨٦٨

�ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي 

تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ش.ب: ١٧١ ر.ب: ٦٢٠

هاتف رقم: 958٤٢٤83 - 993855٦٦
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رنني للرعاية ال�صحية �ش.م.م

يعلن مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبـون قانونـــيون - �أنـه يقوم بت�صفية �صركة رنني للرعاية 

�ل�صحية �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٣٨٠١٢١، وفــقـــا التفـــاق 

�ل�صركــاء �ملــوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٣م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: ٢5٠8 ر.ب: ١١٢ روي
هاتف رقم: ٢٤٧٠٧٦5٤ - ٢٤٧8٦١5١ فاك�ش رقم: ٢٤٧8٦٧5١

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

-257-



اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

ع�صام بن عبا�ش بن رحمت الرئي�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نب�ش العامرات احلديثة �ش.م.م
�لعامـــر�ت  نبـــ�ش  �صركة  بت�صفية  يقوم  �أنـه  �لرئي�صــي  رحمت  بن  عبا�ش  بن  ع�صام  يعلن 

�حلديثة �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٢٣٤٤٤٤، وفــقـــا التفـــاق 

�ل�صركــاء �ملــوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٦م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط
�ش.ب: ١٧٠5 ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: 99٠٠88٤8

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
م�صلم بن اأحمد بن �صعيد تبوك

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباهي الوطنية للتجارة - تو�صية

يعلن م�صلم بن �أحمد بن �صعيد تبوك �أنـه يقوم بت�صفية �صركة �لباهي �لوطنية للتجارة - تو�صية، 

و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ٢٢٠٢٠٤٢، وفــقـــا التفـــاق �ل�صركــاء �ملــوؤرخ 

�لغـيــــر، وعلـــى  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركة  ٢٠٢٢/١١/٧م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل 

�جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �صاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: ٤٠ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: 99٢8٢٢9٢
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�صامل بن خلفان بن را�صد ال�صليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة املغ�صيل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن �صامل بن خلفان بن ر��صد �ل�صليمي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة بهجة �ملغ�صيل للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٠١٠٥٤١، وفــقـــا التفـــاق 

�ل�صركــاء �ملــوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٦م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

احلافة - والية �صاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: 993١535١

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
ثامر بن علي بن حممد البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثامر ونور العاملية �ش.م.م

يعلن ثامر بن علي بن حممد �لبلو�صي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة  ثامر ونور �لعاملية �ش.م.م، 

و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٢٣٢٦٢٦، وفــقـــا التفـــاق �ل�صركــاء �ملــوؤرخ 

�لغـيــــر، وعلـــى  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركة  ٢٠٢٢/١١/٩م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل 

�جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 9٦٧٧٧٦١٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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حمد بن علي بن حمد احلب�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املردا�ش املثالية �ش.م.م

�ملـــرد��ش �ملثاليـــة �ش.م.م،  �أنـه يقوم بت�صفية �صركة  يعلن حمد بن علي بن حمد �حلب�صي 

و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٢٧٨٣٤٣، وفــقـــا التفـــاق �ل�صركــاء �ملــوؤرخ 

٢٠٢٢/١٠/٢٤م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

احليل ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 9٧٧89٠٠8

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
اأحمد بن �صعيد بن من�صور العبديل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املق�صورة الدولية �ش.م.م

يعلن �أحمد بن �صعيد بن من�صور �لعبديل �أنـه يقوم بت�صفية �صركة �ملق�صورة �لدولية �ش.م.م، 

و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٣٦٢٨٨٢، وفــقـــا التفـــاق �ل�صركــاء �ملــوؤرخ 

�لغـيــــر، وعلـــى  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركة  ٢٠٢٢/١١/٩م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل 

�جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ش.ب: ١١٠5 ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: 9٢٠53٤3٤

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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احلجاج بن حمود بن علي املعني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع الكور �ش.م.م

�ش.م.م،  �لكـــــور  رو�ئــــع  �صركة  بت�صفية  يقوم  �أنـه  �ملعني  علي  بن  حمود  بن  �حلجاج  يعلن 

١٣٢٢٥١٣، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل  �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم  و�مل�صجلـة لــدى 

�ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي 

تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: ٤٠5 ر.ب: ١٢٤
هاتف رقم: 9٢3٧٢٠٤٤

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
عبداللـه بن �صامل بن حممد الرو�صدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة عبداللـه بن �صامل الرو�صدي و�صريكه للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن عبد�للـه بن �صامل بن حممد �لرو�صدي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة عبد�للـه بن �صامل 

�لرو�صدي و�صريكه للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري 

بالرقم ١٠٧١٠٨٣، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة
�ش.ب: ٤8 ر.ب: 3١9

هاتف رقم: 9٤٤٤٤٤٦5
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�صليمان بن حممد بن �صليمان الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع التعمري لالإن�صاءات والت�صييد �ش.م.م
�لتعميـــر  رو�ئع  �صركة  بت�صفية  يقوم  �أنـه  �لهنائي  �صليمان  بن  حممد  بن  �صليمان  يعلن 

 ،١٢٣٢٣١٦ بالرقم  �لـتجـاري  �ل�صجل  �أمانــة  لــدى  لالإن�صاء�ت و�لت�صييد �ش.م.م، و�مل�صجلـة 

وفقا التفـاق �ل�صركاء �ملــوؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـية 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
�ش.ب: ١١٢ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: 99339١١٦
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
�صلطان بن زايد بن خليفة العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأرائك الوطنية - ت�صامنية

 - �لوطنية  �الأر�ئك  �صركة  بت�صفية  يقوم  �أنـه  �لعامري  خليفة  بن  ز�يد  بن  �صلطان  يعلن 

ت�صامنية، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٠٤٩٧٧٠، وفقا التفـاق �ل�صركاء 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـية  فـي  �ل�صركة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/٧م،  �ملــوؤرخ 

وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب: ٢٧٠ ر.ب: ٦١٤

هاتف رقم: 95٧33١١5
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�صالح بن حمود بن �صالح الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الكيان املتكاملة �ش.�ش.و

يعلن �صالح بن حمود بن �صالح �لرزيقي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة م�صاريع �لكيان �ملتكاملة 

�ش.�ش.و، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٠٨٠٥٤٤، وللم�صفي وحـده حـــق 

متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـية �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور 

�لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حيل الغاف - والية قريات - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٧9٠9٢٢٢٢

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
هالل بن حممد بن هالل العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صاتني دار اخلري للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن هالل بن حممد بن هالل �لعربي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة ب�صاتني د�ر �خلري للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�صية، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ٥١٤٠٥٨٧، وللم�صفي 

وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـية �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي 

كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية احلمراء - حمافظة الداخلية
�ش.ب: 3٠8 ر.ب: ٦١٧

هاتف رقم: 993٧9٠٠8
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�صلطان بن خالد بن را�صد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بور عي�صى للتجارة - ت�صامنية
بـــور عي�صـــى للتجارة -  �أنـه يقوم بت�صفية �صركة  يعلن �صلطان بن خالد بن ر��صد �لفار�صي 

ت�صامنية، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٣٧٨٣٨٣، وفقا التفـاق �ل�صركاء 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـية  فـي  �ل�صركة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/١٣م،  �ملــوؤرخ 

وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

املوالح - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 959٠٠٠98

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
يو�صف بن حممد بن �صامل احلب�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نقليات العذيبة احلديثة �ش.م.م

يعلن يو�صف بن حممد بن �صامل �حلب�صي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة نقليات �لعذيبة �حلديثة 

١٠٤١٩٦٨، وفقا التفـاق �ل�صركاء  �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم  �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـية  �ل�صركة فـي  ٢٠٢٢/١٠/٢٥م، وللم�صفي وحـده حـــق متثيــل  �ملــوؤرخ 

وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

العذيبة - والية بو�صر - حمافظة م�صقط
�ش.ب: ٤٦١ ر.ب: ١3٠
هاتف رقم: 99٠٧٧٢٢5

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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عمر بن ح�صن بن جمعة البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمانة ال�صر�ش الوطنية للتجارة - تو�صية

يعلن عمر بن ح�صن بن جمعة �لبلو�صي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة جمانة �ل�صر�ش �لوطنية 

١٢٥٦١٢٤، وللم�صفي  �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم  للتجارة - تو�صية، و�مل�صجلـة لــدى 

وحـده حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـية �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي 

كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم: 995٤9٠٤٧

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
عبداللـه بن �صامل بن خلفان الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حتفة مطرح احلديثة �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن �صامل بن خلفان �لرحبي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة حتفة مطرح �حلديثة 

١٣٠٨٥٨٤، وفقا التفـاق �ل�صركاء  �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم  �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـية  فـي  �ل�صركة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/٧م،  �ملــوؤرخ 

وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: 9٦١٠3٠٠8

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
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�سيف بن عبداللـه بن �سيف الهميمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معيار الثقة للتجارة �ش.م.م

يعلن �شيف بن عبداللـه بن �شيف الهميمي اأنـه يقوم بت�شفية �شركة معيار الثقة للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانــة ال�شجل الـتجـاري بالرقم ١١٣٨٩٧٤، وللم�شفي وحـده حـــق 

متثيــل ال�شركة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�شفي فـــي كافة األأمور 

التــي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

والية قريات - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٤٥٦ ر.ب: ١٢٠
هاتف رقم: ٩١١٥٥٥٤٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عامر بن عبداللـه بن عامر احلب�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل االأندل�ش للتجارة - ت�سامنية

 - للتجـــارة  األأندلــ�ش  اأطـــالل  �شركة  بت�شفية  يقوم  اأنـه  يعلن عامر بن عبداللـه بن عامر احلب�شي 

وحـده  وللم�شفي   ،٦٠٧٣٧٠٠ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

حـــق متثيــل ال�شركة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�شفي فـــي كافة 

األأمور التــي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

 والية �سناو - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: ٩٩٤٧٧٨٩٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�صليمان بن خمي�ش بن �صامل ال�صليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ورود العا�صد للتجارة �ش.م.م
يعلن �صليمان بن خمي�ش بن �صامل �ل�صليمي �أنـه يقوم بت�صفية �صركة ورود �لعا�صد للتجارة 

١٣٥٥٤٦١، وفقا التفـاق �ل�صركاء  �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم  �ش.م.م، و�مل�صجلـة لــدى 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـية  فـي  �ل�صركة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/٨م،  �ملــوؤرخ 

وعلـــى �جلميع مر�جعة �مل�صفي فـــي كافة �الأمور �لتــي تتعلق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية �صمائل - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 995٧585٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي
منال بنت حممد بن خمي�ش احل�صنية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع منال ال�صاملة �ش.�ش.و

منــال  م�صاريـــع  �صركـــة  بت�صفيــة  تقوم  �أنـها  �حل�صنية  خمي�ش  بن  حممد  بنت  منال  تعلن 

�ل�صاملة �ش.�ش.و، و�مل�صجلـة لــدى �أمانــة �ل�صجل �لـتجـاري بالرقم ١٣٧٢٥٦٣، وفقا التفـاق 

�أمــام  ٢٠٢٢/٦/٧م، وللم�صفية وحـدها حـــق متثيــل �ل�صركة فـي �لت�صفـية  �ملــوؤرخ  �ل�صركاء 

�ل�صركـــة  باأعمــال  تتعلق  �لتــي  �الأمور  كافة  فـــي  �مل�صفية  �جلميع مر�جعة  وعلـــى  �لغـيــــر، 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�صقط
�ش.ب: ٦5 ر.ب: ١3٠

هاتف رقم: 93٢933١١
كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــية
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة غ�سن �لفردو�ش الإد�رة �ال�ستثمار�ت �ش.م.م

يعلن مكتب �صاه للتدقيق - حما�صبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة غ�صن الفردو�س 

 ،١٠٧٣٩٩٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  اال�صتثمارات  الإدارة 

وفقا التفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٦م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢٥٠٨ ر.ب: ١١٢ روي
هاتف رقم: ٢٤٧٠٧٦٥٤ - ٢٤٧٨٦١٥١ فاك�ش رقم: ٢٤٧٨٦٧٥١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 �مل�سفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
�ملكتب �الإقليمي - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ديار عمان للتطوير وتنمية �ال�ستثمار �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة ديار عمان للتطوير 

 ،١٣٢٤٦٥٣ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م,  اال�صتثمار  وتنمية 

فـي  ال�صركـــــــة  ٢٠٢٢/١١/٨م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�صركاء  وفقا التفاق 

الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣
�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨ جممع �حلارثي

هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: ٢٤١١٧١٥٣
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 �مل�سفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
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مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�سابات  و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حللول �ملنرية للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة 

احللول املنرية للتجارة �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٨٩٤٠٣،  

وللم�صفي وحده حـق متثيل ال�صركة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلى اجلميــع مراجعة 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٤٥ - جممع رقم: ٢٣٧ 
مبنى رقم: ٣٧٩١ - �لطابق �لثاين - �سقة رقم: ٢٢

�ش.ب: ١٥٤٦ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٢٤٥٩٥٩١٢ - ٩٩٣٧٠٤٠٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 �مل�سفــي على العنوان امل�صار اإليه.
مكتب ويت �ملتحدة - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سيد علي وحمزة لالإلكرتونيات �ش.م.م

يعلن مكتب ويت املتحدة - حما�صبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة �صيد علي وحمزة 

لالإلكرتونيات �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم ١٣٢٣٥٣٧, وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٣٩٣ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: ٩٩٥٦١٨٩١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 �مل�سفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
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جهاد بن جرب�ن بن يحيى �حلا�سدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقلعة �لعربية لالأعمال �ش.م.م

يعلن جهاد بن جربان بن يحيى احلا�صدي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة القلعة العربية لالأعمال 

١٣٠٩٦٣٤, وللم�صفي وحـده حــــــق  �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٥٩٢١٢٣٩

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
�سالح بن حممد بن حمد �لرزيقي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �لريعان للتجارة �ش.م.م

يعلن �صالح بن حممد بن حمد الرزيقي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة واحة الريعان للتجارة 

١٢٩٤٩٦٥, وللم�صفي وحـده حــــــق  �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٧٣٧٣٦٦
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي

-270-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

مازن بن �سليمان بن خلفان �ل�سبلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة �سو�هد �سحار �لهند�سية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن مازن بن �صليمان بن خلفان ال�صبلي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة �صواهد �صحار الهند�صية 

للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم ١١٢٦٨٩٨، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: ٩٢٩٩١٦٦٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
حممد بن �أحمد بن فتح �مل�سكري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جزر �ملرجان لال�ستثمار �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة جزر املرجان لال�صتثمار �س.م.م,  يعلن حممد بن اأحمد بن فتح امل�صكري 

١١٣٤١٩٢, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم  وامل�صجلة لدى 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٤٣٨ ر.ب: ١١٥
هاتف رقم: ٩٩٣٢٧١٢٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

�إ�سحاق بن عبد�للـه بن �سامل �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرمال �لذهبية �لوطنية - ت�سامنية

الذهبية  الرمال  �صركة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنـه  العامري  �صامل  بن  عبداللـه  بن  اإ�صحاق  يعلن 

الوطنية - ت�صامنية, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم ١٠٧٤٦٩٤, وفقا التفاق 

الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/١٠م,  املوؤرخ  ال�صركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية نزوى - حمافظة �لد�خلية
�ش.ب: ٨٩٣ ر.ب: ٦١١

هاتف رقم: ٩٢٢٠٨٥٤٣
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي 
علي بن م�سبح بن ر��سد �ملقبايل

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرتفعات �حليل �حلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن علي بن م�صبح بن را�صد املقبايل اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة مرتفعات احليل احلديثة 

وللم�صفي   ,١١٥٩٤٧١ بالرقم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة
هاتف رقم: ٩٥١٥١٨٨٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

خالد بن نا�سر بن �سعيد �مل�سلحي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سال�سل جود �لذهبية �ش.�ش.و

يعلن خالد بن نا�صر بن �صعيد امل�صلحي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة �صال�صل جود الذهبية 

�س.�س.و, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم ١٤٠٣٣٠٧, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٤١٥ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٩٢٠٥٣٣٢

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي 
�إيهاب عدنان �حلاج

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إد�رة �لطاقة �مل�ستد�مة �ش.م.م

يعلن اإيهاب عدنان احلاج اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة اإدارة الطاقة امل�صتدامة �س.م.م, وامل�صجلة 

لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم ١٣٧٥١٠٣, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة 

التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�صفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: ٩٧٦٦٦٩٩١
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

�سهيل بن م�ستهيل بن �سامل �سما�ش
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �للبنات �لدولية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م
يعلن �صهيل بن م�صتهيل بن �صامل �صما�س اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة اللبنات الدولية للتجارة 

٢١٦٧٩٣٠, وفقا التفاق  اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم  واملقاوالت �س.م.م, وامل�صجلة لدى 

ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: ١٥٣٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٩٧٧٨٨٢٤

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
علي بن حمد�ن بن علي �لظاهري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ألو�ن �لطيف �ل�ساملة �ش.م.م

يعلن علي بن حمدان بن علي الظاهري اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة األوان الطيف ال�صاملة 

ال�صركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٨٢٥٣٣ بالرقم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانة  لدى  وامل�صجلة  �س.م.م, 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٢١٢٨٨٩١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

علي بن �سامل �لنوبي �مل�سيخي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سيافة لتجهيز�ت �لتموين �ش.م.م
يعلن علي بن �صامل النوبي امل�صيخي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة ال�صيافة لتجهيزات التموين 

١٢٧١٤٦٢, وللم�صفي وحـده حــــــق  �س.م.م, وامل�صجلة لدى اأمانة ال�صجل الـتجاري بالرقم 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: ٥١ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٩٣٩١١١١٠
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي 
خليفة بن نا�سر بن �سامل �حلو�سني

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لثنائي للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن نا�صر بن �صامل احلو�صني اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة الثنائي للتجارة - تو�صية, 

املوؤرخ  ال�صركاء  التفاق  وفقـا   ,١٥٣٢٥٢٩ بالرقـم  الـتجـاري  ال�صجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�صجلــة 

٢٠٢٢/١١/١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

�ملعبيلة - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٩ ر.ب: ٣١٦

هاتف رقم: ٩٩٣٥٢٨٨٧
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

نور �ل�سعيد بن �أحمد بن �سعيد �لطوقي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنم �ملعادن للتجارة و�ال�ستثمار �ش.م.م

يعلن نور ال�صعيد بن اأحمد بن �صعيد الطوقي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة جنم املعادن للتجارة 

واال�صتثمار �س.م.م, وامل�صجلــة لــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجـاري بالرقـم ١٠٥٣١٦٠, وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٦٠٨ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٦٥٢٨٨٤

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
جوخة بنت عبد�للـه بن رزيق �لعربية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سياء �ملجد �ملتحدة للتجارة - ت�سامنية

تعلن جوخة بنت عبداللـه بن رزيق العربية اأنـها تقوم بت�صفـيــة �صركة �صياء املجد املتحدة 

للتجارة - ت�صامنية, وامل�صجلــة لــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجـاري بالرقـم ١١٠٧٣٨٤, وللم�صفية 

وحـدها حــــق متثيـــــل ال�صركـة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلى اجلميــع مراجعـة امل�صفـــية 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: ٤٥٢ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٩٠٦١٦٧٧

كمــــا تدعــــو امل�صفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

حميد بن عبد�للـه بن حممد �حلارثي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سارف �لدمة للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حميد بن عبداللـه بن حممد احلارثي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة م�صارف الدمة للتجارة 

واملقاوالت - ت�صامنية, وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١٠٤٧٤٨٩, وللم�صفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �لقابل - حمافظة �سمال �ل�سرقية
هاتف رقم: ٩٩٨٨٨٤٥٩

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
�سعود بن حمد بن �سامل �حل�سني

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عندليب �ل�سيب للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  ال�صيب  عندليب  �صركة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�صني  �صامل  بن  حمد  بن  �صعود  يعلن 

ت�صامنية, وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١٢٧٣٠٣٥، وفقـا التفاق ال�صركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢١م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٨١٠٢٢٩٩

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي

-277-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

عمر بن �سعيد بن خ�سيب �ل�سبلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حل�سارة �ل�سرقية �ملميزة - ت�سامنية

ال�صرقيـــة  اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة احل�صــارة  ال�صبلــي  يعلن عمر بن �صعــيد بن خ�صيــب 

املميزة - ت�صامنية, وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١١٢٠٠٦٥, وفقـا التفاق 

الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/٢٢م,  املوؤرخ  ال�صركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

 حمافظة �لربميي
هاتف رقم: ٩٢٧٧٤٥٠٥

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
ز�يد بن علي بن خلفان �حلو�سني

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �لعمر�ن للتجارة - ت�سامنية

يعلن زايد بن علي بن خلفان احلو�صني اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة واحة العمران للتجارة - 

ت�صامنية, وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١١٢٩٩٣٨, وفقـا التفاق ال�صركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية نزوى - حمافظة �لد�خلية
هاتف رقم: ٩٨٣٥٨٧١٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي

-278-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

علي بن مبارك بن علي �لعربي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حد�ئق مزون �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة حدائـــق مـــزون �س.م.م,  العبــري  يعلن علي بن مبارك بن علي 

وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١١٥٧١٠٦, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية نزوى - حمافظة �لد�خلية
هاتف رقم: ٩١١٧٨٨٧٣

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
هاتف بهروز غني �قت�سادي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سندوق �لذهبي لالأعمال �ش.م.م

الذهبي لالأعمال  ال�صندوق  �صركة  بت�صفـيــة  اأنـه يقوم  اقت�صادي  يعلن هاتف بهروز غني 

�س.م.م, وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١٣٣٢٧٥٤, وللم�صفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٦١٣ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٩٧٣٨٤٣٦٩

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1469(

املكتب اإلإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عالمات العا�سمة للتجارة �ش.م.م

يعلن املكتب اإلإقليمي - حما�صبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة عالمات العا�صمة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٨٣٠٦، وفقا إلتفاق 

ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٧م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة اإلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان اإلآتـي:

وإلية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣
�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨ جممع احلارثي

هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: ٢٤١١٧١٥٣
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا اإلإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا اإلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
هاين بن ثاين بن خلفان العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلليد املتحدة �ش.م.م

يعلن هاين بن ثاين بن خلفان العامري اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة اجلليد املتحدة �ش.م.م، 

وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٨٣٣١٩، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة اإلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان اإلآتـي:

�ش.ب: ٢٦٢٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٣٢٢٨٨٠

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا اإلإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا اإلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

�سالح بن خلف بن نا�سر �ملعويل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حللول �ملكتبية �لذكية �ش.م.م

يعلن �صالح بن خلف بن نا�صر املعويل اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة احللول املكتبية الذكية �س.م.م, 

وامل�صجلــة لدى اأمانة ال�صجل الـتجـاري بالرقـم ١٢٣٣٩٠٨, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٠١ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩١٩٩٠٠٧٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 �مل�سفــي

فاطمة بنت �إبر�هيم بن عبد�حلميد �إبر�هيم
�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �لقلعة �لعاملية �ش.م.م

تعلـن فاطمة بنت اإبراهيم بن عبداحلميد اإبراهيم ب�صفـتها امل�صفية ل�صركــة اأبراج القلعة 

العاملية �س.م.م, وامل�صجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�صجــل الـتجــــاري بالرقــــم ١٢٤٣٨٠١, عــن انتهــاء 

اأعمـــال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

�مل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

يون�س بن �سليمان بن �سامل العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتكار املثايل �س.م.م

يعلـن يون�ش بن �شليمان بن �شامل العوي�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة االبتكار املثايل �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١٢٨٦٥٣٥، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق الرنيم الرائدة �س.م.م

يعلـن يون�ش بن �شليمان بن �شامل العوي�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة طريق الرنيم الرائدة 
اأعمال  انتهاء  عن   ،١٢٩٨٤٤٢ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن عو�س قيطون ال�سحري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العماد خلدمات التاأمني �س.م.م

يعلـن �شعيد بن �شامل بن عو�ش قيطون ال�شحري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة العماد خلدمات 
التاأمني �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١٢٠٧٧٨٤، عن انتهاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن �سامل الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل العربي وخالد الغافري للتجارة �س.م.م

وخالد  العربي  هالل  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الغافري  �شامل  بن  �شعيد  بن  خالد  يعلـن 
بالرقم ١٠٣٠٢٥٣، عن  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  وامل�شجلـة لدى  للتجارة �ش.م.م،  الغافري 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

ح�سام بن زهران بن زاهر االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم ال�سماء ال�سافية للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلـن ح�شام بن زهران بن زاهر االإ�شماعيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة  ن�شيم ال�شماء ال�شافية 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١١٩٤٥١٨، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سانيـــل مونـــدامبــارا
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�ستج للتجارة ال�ساملة �س.�س.و

�ش.�ش.و،  ال�شاملة  للتجارة  في�شتج  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  مونـــدامبــارا  �شانيـــل  يعلـن 
وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١٣٤٦٩٠٩، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية العاملية احلديثة �س.م.م

العاملية  الروؤية  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  احل�شابات  وتدقيق  للمراجعة  فهد  مكتب  يعلـن 
انتهاء  عن   ،١٢٨٤١١٤ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن علي بن حممد املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الب�سرة �س.م.م

�ش.م.م،  الب�شرة  ل�شركــة طيف  امل�شفي  ب�شفـته  املنذري  بن علي بن حممد  يعلـن حممد 
وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ٧٠٦٢٢٦٥، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

اأنور بن را�سد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سموخ االإبداع للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية

للم�شاريع  االإبداع  �شموخ  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  املعمري  علي  بن  را�شد  بن  اأنور  يعلـن 
الوطنية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١٢٤٩٨٤٢، عن انتهاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سهاب بن حمد بن هوي�سل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة كواكب النور للتجارة واملقاوالت �س.م.م

النور للتجارة  ل�شركــة كواكب  امل�شفي  املعمري ب�شفـته  يعلـن �شهاب بن حمد بن هوي�شل 
انتهاء  ١٠٦٦٨٩٧، عن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مبارك بن �سعيد بن �سامل الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب الواحة �س.م.م
يعلـن مبارك بن �شعيد بن �شامل الرزيقي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة ه�شاب الواحة �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم ١٢٩٦٦٠٩، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

وليد بن نا�سر بن خلفان احلو�سني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ح�سون للتجارة �س.م.م

يعلـن وليد بن نا�شر بن خلفان احلو�شني ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة وادي ح�شون للتجارة 
اأعمال  انتهاء  عن   ،١٠٠٩١٠٦ بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

منال بنت خمي�س بن ربيع الزعابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مل�ضات املنال للتجارة - ت�ضامنية

للتجارة -  املنال  مل�سات  ل�سركــة  امل�سفية  الزعابية ب�سفـتها  ربيع  تعلـن منال بنت خمي�س بن 

اأعمال  انتهاء  عن   ،١٢٧٢١٥٨ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــية
خليفة بن �ضامل بن حممد الغافري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة خط املعمورة للم�ضاريع املتكاملة - ت�ضامنية

املعمورة للم�ساريع  امل�سفي ل�سركــة خط  الغافري ب�سفـته  يعلـن خليفة بن �سامل بن حممد 

املتكاملة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ١١٣٥٨٩٦، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع �ضعيد املقبايل الوطنية �س.م.م

املقبايل  �سعيد  م�ساريع  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلـن 

الوطنية �س.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ١٠٧٤٧٦٦، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
م�ضعل بن حمود بن عبداللـه اأبو �ضيبة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خدمات غ�ضيل الكلى الدولية �س.م.م 

الكلى  اأبو �سيبة ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة خدمات غ�سيل  يعلـن م�سعل بن حمود بن عبداللـه 

الدولية �س.م.م وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم ١٣٦٤٣٤٦، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

رمي بنت خمي�س بن �ضعيد الغيالنية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة و�ضاب اخلري للتجارة - ت�ضامنية

 - للتجارة  اخلري  و�ساب  ل�سركــة  امل�سفية  ب�سفـتها  الغيالنية  �سعيد  بن  خمي�س  بنت  رمي  تعلـن 

اأعمال  انتهاء  عن   ،١٢٣٢٤٣١ بالرقم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــية
حممد بن نا�ضر بن �ضامل اآل عبدال�ضالم

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ازدهار األأفق للتجارة �س.م.م

يعلــن حممــد بن نا�ســـر بـــن �سامل اآل عبدال�سالم ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة ازدهـــار األأفــــق 

للتجارة �س.م.م، وامل�سجلــــة لدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجـــــاري بالرقـــم ١٢٤٨٩٣٤، عـــن انتهـــاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
عمر بن را�ضد بن �ضعيد املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضاريع األأهلية املتكاملة �س.م.م

يعلـن عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة امل�ساريع األأهلية املتكاملة 

�س.م.م، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقــــم ١٠٠٧٥٨٣، عــن انتهــاء اأعمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
حممد بن علي بن �ضعيد البو�ضعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة مروج العالية للتجارة واملقاوألت - ت�ضامنية

يعلـن حممد بن علي بن �سعيد البو�سعيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــةمروج العالية للتجارة 

واملقاوألت - ت�سامنية، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقــــم ١٠٣٢٣٣٢، عــن 

انتهــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

هزاع بن �سعيد بن هالل الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد بن هالل و�سامل بن �سليمان الفار�سي - ت�سامنية

الفار�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة �سعيد بن هالل و�سامل  يعلـن هزاع بن �سعيد بن هالل 

بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة  ت�سامنية،   - الفار�سي  �سليمان  بن 

٧٠٢٠٧٧٥، عــن انتهــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حمد بن ربيع بن مبارك العلوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�س املطيليع التجارية - ت�سامنية

 - التجارية  املطيليع  نور�س  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  العلوي  مبارك  بن  ربيع  بن  يعلـن حمد 

انتهــاء  عــن   ،٤١١٥٩٢٩ بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�سجــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�سجلــــة  ت�سامنية، 

اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عمر بن حممد بن �سليم البو�سـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمورية احلديثة للتجارة �س.م.م

يعلـن عمر بن حممد بن �سليم البو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة عمورية احلديثة للتجارة 

�س.م.م، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقــــم ٢١٧٦٨٣١، عــن انتهــاء اأعمـــال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سعيد بن علي بن م�سلم عامر جيد

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة االأداء ال�سحيح للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن �سعيد بن علي بن م�سلم عامر جيد ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة األأداء ال�سحيح للتجارة 

واملقاوألت - ت�سامنية، وامل�سجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجــــاري بالرقــــم ١٠٢٧٨٣٠، عــن 

انتهــاء اأعمـــال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

احل�ضني بن �ضيف بن �ضامل اخل�ضوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املدينة الزرقاء الدولية �ش.م.م

يعلـن احل�شني بن �شيف بن �شامل اخل�شوري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة املدينة الزرقاء الدولية 

�ش.م.م، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــــاري بالرقــــم ١١٥٧٨٣١، عــن انتهــاء اأعمـــال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العامة للخدمات اإلإلكرتونية �ش.م.م

للخدمات  العامة  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  اخل�شوري  �شامل  بن  �شيف  بن  احل�شني  يعلـن 

عــن   ،١١٠٢٨٦٤ بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�شجلــــة  �ش.م.م،  اإلإلكرتونية 

انتهــاء اأعمـــال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
�ضيف بن را�ضد بن علي البادي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املجرات املا�ضية للتجارة - ت�ضامنية

 - للتجارة  املا�شية  املجرات  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  البادي  را�شد بن علي  �شيف بن  يعلـن 

انتهــاء  عــن   ،١١٣٩٦٣٩ بالرقــــم  الـتجــــاري  ال�شجــل  اأمانـــة  لــــدى  وامل�شجلــــة  ت�شامنية، 

اأعمـــال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
زكريا بن حممود بن حممد الفار�ضي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع الر�ضي�ش املميزة للتجارة �ش.م.م

الر�شي�ش  م�شاريع  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  الفار�شي  حممد  بن  حممود  بن  زكريا  يعلـن 

املميزة للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلــــة لــــدى اأمانـــة ال�شجــل الـتجــــاري بالرقــــم ١١٥١٤٦٦، عــن 

انتهــاء اأعمـــال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٩(

خمي�س بن حميد بن حمد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق جمز للتجارة واملقاوالت �س.م.م

للتجارة  جمز  �آفاق  ل�شركــة  �مل�شفي  ب�شفـته  �لبادي  حمد  بن  حميد  بن  خمي�س  يعلـن 

عــن   ،١٠٣٨٥٢٥ بالرقــــم  �لـتجــــاري  �ل�شجــل  �أمانـــة  لــــدى  و�مل�شجلــــة  �س.م.م،  و�ملقاوالت 

�نتهــاء �أعمـــال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
حممد بن حارث بن عبدالـله العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاأ�شيل لال�شتثمار والتدريب  �س.م.م

لال�شتثمار  تاأ�شيل  ل�شركــة  �مل�شفي  ب�شفـته  �لعربي  عبد�لـله  بن  حارث  بن  حممد  يعلـن 

عــن   ،١٣٠٧٦٣١ بالرقــــم  �لـتجــــاري  �ل�شجــل  �أمانـــة  لــــدى  و�مل�شجلــــة  �س.م.م،  و�لتدريب 

�نتهــاء �أعمـــال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
�شامل بن علي بن �شليمان ال�شق�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة بيت الكرم املتكاملة للتجارة واملقاوالت  �س.م.م

�ملتكاملة  �لكرم  بيت  ل�شركــة  �مل�شفي  ب�شفـته  �ل�شق�شي  �شليمان  بن  علي  بن  �شامل  يعلـن 

للتجارة و�ملقاوالت  �س.م.م، و�مل�شجلــــة لــــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجــــاري بالرقــــم ١٣١٠٥٨٧، 

عــن �نتهــاء �أعمـــال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
جمدي بن حماد بن �شعيد الرقادي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأعايل غالء للتجارة واملقاوالت �س.م.م

يعلـن جمدي بن حماد بن �شعيد �لرقادي ب�شفـته �مل�شفي ل�شركــة �أعالــي غــالء للتجــارة 

و�ملقاوالت �س.م.م، و�مل�شجلــــة لــــدى �أمانـــة �ل�شجــل �لـتجـاري بالرقم ١٠٦٣٣44، عــن �نتهــاء 

�أعمـــال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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