
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1474(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإن�ساء �سفارة ل�سلطنة عمان فـي جمهورية �سنغافورة. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/97 
بتعييــن �سفــراء. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/98 

بالت�ســـديـــــق علــــى امليـــزانيــــــة العـــامــــــة للدولــــــة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــــم 2023/1 
لل�سنـــة املاليـــــة 2023م.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
                        وزارة الداخليـــــــــــــــة

بيــــــــان بالنتائج النهائية النتخابات اأع�ســــاء املجال�س البلديـة للفرتة الثالثة 2022م.
�سادر فـي 2022/12/27 بت�سمية اأع�ساء املجال�س  قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2022/222 

البلدية للفرتة الثالثة.
�سادر فـي 2023/1/1 باإلغاء  نيابات ومراكز اإدارية  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــــم 2023/3 

وتعديل امل�ستوى االإداري لعدد من النيابات.
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار      
تنظيم  باإ�سدار الئحة  فـي 2022/12/28  �سادر  قـــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2022/630 

اإجراءات معرفة امل�ستفـيد احلقيقي.
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       ديـــــوان البـــــالط ال�سلطــــاين 
ا�ستـــــــــــــدراك.                           

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

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستـــــــــــــدراك.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تي جي بي للم�ساريع �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سائط احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النعيمي احلديثة للنقل واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الليطاين لالأعمال �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحتوى ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
واأخيه  البادي  م�سبح  بن  علي  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية  ملوؤ�س�سة فخر الزمان احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملار بركاء للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدروي�س املميزة لال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل ق�سبية اآل �سعيد الالمعة �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور�س لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور حطاط للتجارة �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سة فن املا�سية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات املها �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات دبي احلديثة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الوافـي الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقدم للتجارة واال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الريف للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكيتي للم�ساريع ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للخدمات الكهربائية والفنية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأمان �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ازدهار اخلليج احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآثار ال�ساخمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قنديل اخل�سراء الوطنية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربيق الربونزي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإ�سارة احلديثة للمقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة هيماء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية املتطورة للنقل واملعدات الثقيلة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول التجارة الدولية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بونتالند للتجارة واخلدمات.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الركن اليماين للماأكوالت العمانية 
والوالئم �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سمان املتحدة �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخامة العاملية املتحدة لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة دم�سق القدمية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريف �ساحك للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دملا الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال االأندل�س الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطورات اآخر االأ�سبوع �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط ملا وراء البحار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرعد ال�سرمدي للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليان كاوان م�سقط �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمورة لالأعمال �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة النبع االأحمر للتجارة �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثالثني لال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلمي للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدار البي�ساء الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س وادي املعاول املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قاعدة االت�ساالت العاملية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة الدولية للتجارة والت�سويق �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س مزون الذهبية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة الدولية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار ال�سرق االأو�سط للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم بركاء ال�ساملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماذج املبتكرة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�ساحل اجلديدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق لوى العاملية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلو �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الطريف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الطريف الدولية - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سياء خلدمات التكنولوجيا واالت�ساالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سند املتحدة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اخلليج للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بانوراما املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن دهوق اأحمد امل�سيخي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخلليج الع�سرية للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سرقية احلديثة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اوبا لالأعمال واخلدمات �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطاف العربية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املنجرد للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمز اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاقم الربونزي لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي رزات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قنديل البحر املتميز للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط لالإن�ساء والتعمري �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للقار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع ال�سمال �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع الطيب �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائرة اخل�سراء لال�ستثمار �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك النه�سة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريام احلمراء الوطنية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناير اخلليج لال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز �سحار الذهبية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإعمار العمالقة للمقاوالت �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�سمني االأبي�س املتكاملة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني املدينة املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإدارة االأولى للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الربتغالية لالإن�ساءات واأعمال اخلر�سانة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات بطني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع لوى احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات العرفان للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال حفيت ال�ساملة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت االأقم�سة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن البلو�سي و�سعيد احلجري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�س البرتاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلت ونا�سر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر الندى �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعب بن عبداللـه بن �سالح اآل عبدال�سالم 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار البيا�س �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار زحل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�س لالأعمال التجارية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كردو�س اللوج�ستية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق احليلي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة اجلديدة لتجارة ال�سكراب �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة الو�سل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الريا�س احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي ال�سرق الع�سرية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرق االأو�سط احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكوادر الفتية للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع التميز الع�سرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة ال�سرق االأو�سط �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لفان ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز وحلويات الراقي �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االعتماد ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلبري للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارقة للتنمية وامل�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة املحيط لالأعمال الدولية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار مقنيات للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبومي التجارية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سحة واحلياة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر للتنمية واال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى بن علي بن �سعيد املعمري و�سريكته 

للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق ال�سرقي الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كاتكو ايرو �سبي�س �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حنني �سحار العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل بن حممد ال�سيابي و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سحار الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى خلفان الرحبي و�سريكه - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذرار وحامت للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة �ساللة املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معاذ اليافعي و�سركائه للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل املثايل للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�س لوى للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط ال�سمال - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبه اجلزيرة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الربميي املتحدة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدث الوطنية للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حازم ال�سمري للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطئ العفية الدولية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب املراد للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الثامنة املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زان للت�سميم واالإنتاج الفني �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيدل �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار للحبوب �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي املتاألق للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اال�ستثمار التجاري �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي االأ�سخرة ال�ساملة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمعة اخلليج للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طرماح �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سنبلة اخلليج �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهام اخلليج الع�سرية �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوهي احلديثة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآمنة الوطنية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الربكة الذهبية للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد احل�سني وولده للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الداخلية للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء م�سقط للم�ساريع العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساور املغ�سر للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار املعمار لالإن�ساء واالأعمال �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز اجلودة واالإتقان - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآفاق للعلوم والتقنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأر�س جمان املتحدة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم وزان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي اإن اأي تران�سرتوى للهند�سة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفوؤ �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتكار املتحدة للحلول الهند�سية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم كمه للتجارة واملقاوالت  �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن البادية املتكاملة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سط املحيط للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع الزعابي للحلوى العمانية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه املطاعني وولده للتجارة واملقاوالت - 

تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق احلويل للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع احلويل املميز للتجارة - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هبوب التلعة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأماين لالإعمار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريـــاح ال�سوحمان للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا اجلبيل الذهبيـــة - ت�سامنيـــة.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل الدولية لالت�ساالت �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية املتحدة ملا وراء البحــار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل �سم�س العاملية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلطوط الطويلة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدعون لالإن�ساءات وال�سيانة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع للتحف والهدايا �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابن الكا�سبي الوطنية - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأوتاد الربونزية للمقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأق�سر لالإن�ساءات - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذهل للتجارة واملقاوالت �س.�س.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالب ون�سر للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روؤيا الباطنة املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جابر بن خلف بن �سيف ال�سعيدي و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الباطنة اجلديد للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خطوط دملون للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمز املجد للخدمات �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح بدية احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأطل�س الذهبية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ اخلو�س للتجارة �س.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2022/97

باإن�ساء �سفارة ل�سلطنة عمان فـي جمهورية �سنغافورة 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

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

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/111 باإن�ساء قن�سلية عامة ل�سلطنة عمان فـي جمهورية 

�سنغافورة، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �ألأولــــى

تن�ساأ �سفارة ل�سلطنة عمان فـي جمهورية �سنغافورة.

�ملــادة �لثانيـــة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/111 امل�سار اإليه.

�ملــادة �لثالثــــة

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

�سـدر فـي:  2   من جمادى �ألآخـــرة �سنـة ١٤٤٤هـ
�ملـو�فــــق: 2٦ من دي�سمبــــــــــــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/98

بتعييــن �سفــراء

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

مينح كل من:
ويعني  �سفري،  لقب  ال�سنفري  �سامل  بن  اأحمد  بن  حممد  ال�سيخ  املفو�ض  الوزير   -  1

�سفريا لنا فوق العادة، ومفو�سا لدى جمهورية اأندوني�سيا.

2 - الوزير املفو�ض املهند�ض نا�سر بن �سعيد بن عبداللـه املنوري لقب �سفري، ويعني 
�سفريا لنا فوق العادة، ومفو�سا لدى جمهورية الفلبني.

3 - امل�ست�سار عي�سى بن �سالح بن عبداللـه ال�سيباين لقب �سفري، ويعني �سفريا لنا فوق 
العادة، ومفو�سا لدى جمهورية الهند.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:  2   من جمادى األآخـــرة �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: 2٦ من دي�سمبــــــــــــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2023/1

بالت�سديـق علـى امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــــة املاليـــــة 2023م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة, 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47،

وبعد العر�س على مجل�س عمان,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة األأولـــــى

الت�سديق على امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2023م ح�سـب اجلداول املرفقـة.

املــادة الثانيــــة 

العامة  األعتبارية  األأ�سخا�س  من  وغيرهـــا  للدولـــة,  األإداري  الجهاز  وحدات  جميع  على 

تنفيذ اأحكام هذا املر�سوم, كل في حدود اخت�سا�سه.

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية, ويعمـل بـه من األأول من ينايـــر 2023م.

�سـدر فـي:  ٨  من جمادى األآخـرة �سنـة 1٤٤٤هـ
املـوافــــق:   1  من ينــــايــــــــــــــــــــر �سنــة 2023م

  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأوأل: األإيرادات:
320 5)1(  اإيرادات النفط

400 1)2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

280 3)3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(

40     )4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(

10     )5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

050 10    اإجمـــالـــي األإيرادات 

 ثانيا: األإنفــاق العـــام:
امل�سروفــات اجلاريـــة:

000 3    )6(  م�سروفات الدفـاع واألأمن   

420 4    )7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

200 1    )8(  خدمة الدين العام   

620 8      جملة امل�سروفات اجلارية

 امل�سروفـــات األ�ستثماريــــة:
)9(  امل�سروفات األإمنائية للوزارات املدنية

  
   900

900  جملة امل�سروفات األ�ستثمارية 

جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2023م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�ساهمــات ونفقــات اأخــرى:

  23   )10( دعم فوائد القرو�س التنموية واألإ�سكانية  
  10   )11( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

  485   )12( دعم قطاع الكهرباء
  75   )13( دعم قطاع املياه

  84   )14( دعــم قطــاع النقل
  60   )15( دعم قطاع ال�سرف ال�سحي

  45   )16( دعم قطاع النفايات
  39   )17( دعم املنتجات النفطية

  25   )18( دعم ال�سلع الغذائية
  400   )19( خم�س�س الديون

  200   )20( م�ساريع ذات اأثر تنموي
  384   )21( دعم منظومة احلماية األجتماعية

830 1   جملـة امل�ساهمـات والنفقـات األأخـرى
350 11      اإجمايل األإنفــاق العــام  

)1300(                ثالثا: العجـــز ) اأوأل - ثانيا ( 
 رابعا: و�سائــل التمويـــل:

)22( �سافـي األقرتا�س  اخلارجي: 
- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها
    1 592

 )679(

          913

)23( �سافـي األقرتا�س املحلي: 
- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها
     450
 )463(

      )13(

400     )24( متويل من األحتياطيات

300 1    جملــة و�سائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2023م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

24     ديوان البالط ال�سلطاين101
8   األأمانة العامة ملجل�س الوزراء102
1     مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء153
000 20    وزارة املاليـــة 105
500 7    وزارة اخلارجيــة106
003 1    وزارة الداخليــة107
000 31    وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار109
000 85    وزارة الطاقة واملعادن110
500 10    وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه111
510     وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية112
000 33    وزارة ال�سحـــــة113
500 4    وزارة الرتبية والتعليم 114
000 2    وزارة التنمية األجتماعية 115
000 20    وزارة النقل واألت�ساألت وتقنية املعلومات117

000 63    وزارة األإ�سكـــــان والتخطيط العمراين119

2     األأمانة العامة لالحتفاألت الوطنية122

150     حمافظة ظفار123
550 3بلدية ظفار12307

2     حمافظة م�سقط124
998 61    بلدية م�سقط12402

955     األأمانة العامة ملجلــــ�س املناق�ســـات127
2     جملـ�س ال�ســورى130
000 6    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي137

جــدول رقـــم )2(
تقديرات األإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز األإداري للدولة 

واألأ�سخـــا�ص األعتباريـــة العامـــة األأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2023م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

31     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(140

000 130    هيئة تنظيم األت�ساألت14222

800 1    وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب150

000 3    وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واألبتكار155

8     وزارة األقت�ساد157

400     وزارة األأوقاف وال�سوؤون الدينية159

2     جمل�س الدولة160

26     جهاز الرقابة املالية واألإدارية للدولة161

000 11    وزارة الرتاث وال�سياحة167

650     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية169

70     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية177

100 3    هيئة البيئة 178

300     هيئة حماية امل�ستهلك183

500 3    وزارة األإعــالم184

325     الهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي و�سمان جودة التعليم185

800 8    الهيئة العامة للمناطق األقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة186

100 26    املجل�س األأعلى للق�ساء 192

500 80    هيئة الطريان املدين194

913     هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة196

120     املتحف الوطني199

200     وزارة الدفاع204

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات األإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز األإداري للدولة 

واألأ�سخـــا�ص األعتباريـــة العامـــة األأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2023م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

000 453    �سرطة عمان ال�سلطانية206

200 2هيئة الدفاع املدين واألإ�سعاف211

200 150 1   جهاز ال�سرائب809

000 1    حمافظة م�سندم810

215     مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث اأمرا�س ال�سرطان812

1     وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 8132040

9     املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات814

900     جامعة التقنية والعلوم التطبيقية815

600 219    وزارة العمل816

000 800    جهاز األ�ستثمار العماين 817

25   األأكادميية ال�سلطانية لالإدارة 821

000 4    حمافظة الداخلية 822

000 1    حمافظة �سمال ال�سرقية 823

500 7    حمافظة �سمال الباطنة824

400 1    حمافظة الربميي825

400 1    حمافظة الظاهرة 826

000 1    حمافظة جنوب ال�سرقية827

000 4    حمافظة جنوب الباطنة828

000 1    حمافظة الو�سطى829

000 10    احتياطي خم�س�س190

000 280 3   األإجمالــــــــي العـــــــــام

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات األإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز األإداري للدولة 

واألأ�سخـــا�ص األعتباريـــة العامـــة األأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2023م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة:

24          ديوان البالط ال�سلطاين

8          األأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

1          مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

000 20         وزارة املاليــــــة 10500

500 7         وزارة اخلارجيـــــة10600

2          األأمانة العامة لالحتفاألت الوطنية12200
955          األأمانة العامة ملجل�س املناق�سات12700
2          جملـ�س ال�ســـورى13000
31          وزارة املاليــــة )خم�س�سات اأخرى(14000
2          جملــ�س الدولـــة16000
26          جهاز الرقابة املالية واألإدارية للدولة16100
70          هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

300          هيئة حماية امل�ستهلك18300

200 150  1       جهـاز ال�سرائب80900

121 179  1       جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

20400

)2( قطــاع الدفــاع:

200   وزارة الدفــــــاع

200   جملــة قطـاع الدفـــــــاع

جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات األإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700
)3( قطـاع األأمـن والنظـام العـام:

003 1         وزارة الداخليـة

510          وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية11200

150          حمافظة ظفار12300

2          حمافظة م�سقط12401

100 26         املجل�س األأعلى للق�ساء19200

000 453         �سرطـة عمـان ال�سلطانية20600

200 2         هيئة الدفاع املدين واألإ�سعاف21100

000 1         حمافظة م�سندم 81000

000 4         حمافظة الداخلية82200

000 1         حمافظة �سمال ال�سرقية82300

500 7         حمافظة �سمال الباطنة82400

400 1         حمافظة الربميي82500

400 1         حمافظة الظاهرة82600

000 1         حمافظة جنوب ال�سرقية82700

000 4         حمافظة جنوب الباطنة82800

000 1         حمافظة الو�سطى82900

265 505         جملـة قطـاع األأمـن والنظـام العـام

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات األإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300

)٤( قطـــاع التعليــــم:

وزارة ال�سحـــة
)كلية عمان للعلوم ال�سحية واملعهد العايل لالخت�سا�سات 

7ال�سحية(

500 4         وزارة الرتبية والتعليم11400

000 6         جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

000 3         وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي واألبتكار15500

650          املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

325          الهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي و�سمان جودة التعليم18500

900          جامعة التقنية والعلوم التطبيقية81500

25          األأكادميية ال�سلطانية لالإدارة82100

٤07 15         جملــة قطــاع التعليــم

11300

)5( قطاع ال�سحة:

993 32         وزارة ال�سحـــة

مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج وبحوث  81200
215          اأمرا�س ال�سرطان

208 33         جملـة قطـاع ال�سحـة

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات األإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11500

)6( قطاع ال�سمان والرعاية األجتماعية:
000 2         وزارة التنمية األجتماعية 

600 219         وزارة العمل81600

600 221         جملة قطاع ال�سمان والرعاية األجتماعية

11900
)7( قطاع األإ�سكــان:

000 63         وزارة األإ�سكان والتخطيط العمراين

550 3         بلدية ظفار12307

998 61         بلدية م�سقط12402

100 3         هيئة البيئة 17800

6٤8 131         جملــة قطــاع األإ�سكــان

18400

)8( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية:

500 3         وزارة األإعــــــــالم

800 1         وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب15000

400          وزارة األأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

120          املتحــف الوطنـــي19900

820 5         جملـة قطـاع الثقافـة وال�سـوؤون الدينيـة

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات األإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(

-24-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11000
)9( قطاع الطاقة واملعادن:

000 85         وزارة الطاقة واملعادن

000 85         جملـة قطـاع الطاقـة واملعادن

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:
500 10       وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

500 10         جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية 

11700

)11( قطاع النقل واألت�ساألت:   
000 20            وزارة النقـــل واألت�ساألت وتقنية املعلومات

000 130         هيئة تنظيم األت�ساألت14222
500 80         هيئة الطريان املدين19400

500 230         جملـة قطـاع النقـل واألت�سـاألت

10900
)12( �سوؤون اقت�سادية اأخرى:

000 31       وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار
8          وزارة األقت�ساد15700
000 11         وزارة الرتاث وال�سياحة16700
800 8         الهيئة العامة للمناطق األقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة18600

913          هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600
1          وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 813002040
9          املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات81400
000 800         جهاز األ�ستثمار العماين81700

731 851         جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى

000 10         احتياطي خم�س�ص19000
000 280  3       األإجـمـــــالـــــي العــــــــــام

تابع جــدول رقـــم )1/2(

تقديرات األإيرادات اجلارية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم احل�ساب
األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم:

000 560    �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

000 500    �سريبة القيمة امل�سافة111051

000 90    ال�سريبة األنتقائية111051

000 219    ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031

765 31    ر�سوم البلدية على األإيجارات111041

200 51    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

020 24    رخ�س ممار�سة األأعمال التجارية511051

500 68    رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

005 25    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051

105 33    ر�ســوم امتياز مرافق541051

625 21    ر�سوم حملية خمتلفة551051

000 25    ر�سوم تراخي�س خدمات األت�ساألت561051

200     ر�سوم دخول املركبات األأجنبية الفارغة621051

000 220    �سريبة جمركيــــــة111061

٤20 869 1   جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات األإيـرادات اجلاريـة لل�سنــة املاليـــة 2023م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم احل�ساب
األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

161081

ب - اإيرادات غري  �سريبية:

000 62    اإيرادات املطــــارات
600     اإيرادات املوانــــئ171081
000 80    اإيرادات خدمات مرفق األت�ساألت181081
000 25    فائ�س الهيئات العامة211081
000 25    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081
000 800    اأربـاح األ�ستثمارات فـي األأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081
100 8    فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081
000 66    ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091
000 70    ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091
500 104    تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101
700 10    اإيرادات تعديـــــن111121
130     مبيعات مواد غذائيــة211121
350     اإيرادات زراعية خمتلفة221121
700     اإتاوات �سيد األأ�سماك231121
000 25    اإيرادات طبيــــــة241121
500 102    اإيرادات متنوعـة 261121
000 20    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

580 ٤00 1   جملــة األإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

000 10ج - احتياطي خم�س�ص )اإيراد غري موزع(

000 280 3   األإجمالـــــــــي ) اأ + ب + ج(

تابع جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات األإيـرادات اجلاريـة لل�سنــة املاليـــة 2023م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10500

اإيرادات راأ�ص مالية:

قطـــاع اخلدمـــات العامــة:

000 26    وزارة املاليــــــــــة   

000 26    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

11900

قطـــاع األإ�سكــان:

000 14    وزارة األإ�سكـــــــان والتخطيط العمراين

000 1٤    جملـــة قطـــاع األإ�سكــــان

000 ٤0    اإجمايل تقديرات األإيرادات الراأ�ص مالية

40500

ا�سرتدادات راأ�ص مالية:

األأخـــرى:

000 10وزارة املاليــــــة /متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 10    جملــة قطـــاع األأخـــرى

000 10    اإجمايل تقديرات األ�سرتدادات الراأ�ص مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات األإيرادات الراأ�ص مالية واأل�سرتدادات الراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتباريـة العامـة األأخرى لل�سنة املالية 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم احل�ساب
األإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

11

213

215

217

1

1

1

اإيرادات راأ�ص مالية:

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�س حكومية

اإيرادات اأخرى

     6 000

    12 000

          22 000

000 ٤0    اإجمايل تقديرات األإيرادات الراأ�ص مالية

114301

ا�سرتدادات راأ�ص مالية:

ا�سرتدادات قرو�س من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

000 10    وغريها

000 10    اإجمايل تقديرات األ�سرتدادات الراأ�ص مالية

جــدول رقـــم )1/3(

تقديــرات األإيــرادات الــراأ�ص ماليـــة 

واأل�سرتدادات الراأ�ص مالية لل�سنــة املاليـــة 2023م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

325 85 231  094 85 ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 101

793 252 858  935 251 �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي166

822 3 16  806 3 األأمانة العامة ملجل�س الــوزراء102

423 1 -423 1 مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء153

675 17 313  362 17 وزارة املاليــــــــة 105

694 60 353  341 60 وزارة اخلارجيــــــة106

493 36 466  027 36 وزارة الداخليــــــــة107

414 16 75  339 16 وزارة التجــارة وال�سناعـــة وترويج األ�ستثمار109

871 6 1  870 6 وزارة الطاقة واملعادن110

898 61 469  429 61 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه111

303 5 150  153 5 وزارة العـــــدل وال�سوؤون القانونية112

647 764 600 1 047 763 وزارة ال�سحــــــــة113

988 265 3241 4 664 261 1وزارة الرتبيـة والتعليــم114

609 147 142  467 147 وزارة التنمية األجتماعيـة115

جــدول رقـــم )٤(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م 

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

465 25 91  374 25 وزارة النقل واألت�ساألت وتقنية املعلومات117

024 36 -024 36 وزارة األإ�سكان والتخطيط العمراين119

414  -414  األأمانة العامة لالحتفاألت الوطنية122

530 30 303  227 30 حمافظة ظفار123

635 28 33  602 28 بلدية ظفار12307

838 3 27  811 3 حمافظة م�سقط124

831 65 491  340 65 بلدية م�سقط12402

352 2 36  316 2 األأمانة العامة ملجل�س املناق�سات127

246 6 4  242 6 جمل�س ال�سورى 130

187 198 134 1 053 197 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي137

327 16 189  138 16 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(140

843 13 -843 13 موازنات الفائ�س والدعم142

349 34 62  287 34 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب150

241 42 146  095 42 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واألبتكار155

159 338 -159 338 امل�ساهمة فـي معا�سات موظفي احلكومة العمانيني156

457 4 1  456 4 وزارة األقت�ساد157

118 86 294  824 85 وزارة األأوقاف وال�سوؤون الدينية159

تابع جــدول رقـــم )٤(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

926 6 9  917 6 جمل�س الدولة160

262 17 -262 17 جهاز الرقابة املالية واألإدارية للدولة161

157 18 52  105 18 وزارة الرتاث وال�سياحة167

651 7 153  498 7 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية169

767 4 56  711 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية177

696 15 9  687 15 هيئة البيئة178

465 13 30  435 13 هيئة حماية امل�ستهلك183

017 53 140  877 52 وزارة األإعالم184

الهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي185
483 1 6  477 1 و�سمان جودة التعليم

الهيئة العامة للمناطق األقت�سادية 186
182 9 110  072 9 اخلا�سة واملناطق احلرة

559 76 255  304 76املجل�س األأعلى للق�ساء192

780 19 16  764 19 هيئة الطريان املدين194

042 12 108  934 11 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة196

943 1 3  940 1 املتحف الوطني199

443 7 191  252 7 جهاز ال�سرائب809

592 6 41  551 6 حمافظة م�سندم810

تابع جــدول رقـــم )٤(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

مركز ال�سلطان قابو�س  املتكامل لعالج 812
634 42 782 2 852 39 وبحوث اأمرا�س ال�سرطان

054 3 47  007 3 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 8132040

909 3 -909 3 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات814

692 131 415  277 131 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية815

656 40 181  475 40 وزارة العمل816

157 2 13  144 2 األأكادميية ال�سلطانية لالإدارة 821

940 14 44  896 14 حمافظة الداخلية 822

572 9 19  553 9 حمافظة �سمال ال�سرقية 823

422 27 109  313 27 حمافظة �سمال الباطنة824

613 5 12  601 5 حمافظة الربميي825

949 6 10  939 6 حمافظة الظاهرة 826

056 12 18  038 12 حمافظة جنوب ال�سرقية827

319 11 18  301 11 حمافظة جنوب الباطنة828

457 3 14  443 3 حمافظة الو�سطى829

63٤ 172 -63٤ 172 احتياطــــي خم�ســــــــــ�ص190

000 ٤20 670٤ 16 330 ٤03 ٤األإجمالـــــــي العـــــــام

تابع جــدول رقـــم )٤(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية

لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

10100

)1( قطاع اخلدمات العامة:

073 85 230  843 84 ديوان البالط ال�سلطاين 

825 236 806  019 236 �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

822 3 16  806 3 األأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

423 1 -423 1 مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

675 17 313  362 17 وزارة املاليـــــــــــــة 10500

157 60 351  806 59 وزارة اخلارجيـــــة10600

414  -414  األأمانة العامة لالحتفاألت الوطنية12200

352 2 36  316 2 األأمانة العامة ملجل�س املناق�سات12700

246 6 4  242 6 جمل�س ال�سورى 13000

327 16 189  138 16 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

926 6 9  917 6 جمل�س الدولة16000

262 17 -262 17 جهاز الرقابة املالية واألإدارية للدولة16100

767 4 56  711 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

465 13 30  435 13 هيئة حماية امل�ستهلك18300

443 7 191  252 7 جهاز ال�سرائب80900

177 ٤80 231 2 9٤6 ٤77 جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

جــدول رقـــم )٤/1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخـا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنة املالية 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

10700

)2( قطاع األأمن والنظام العام:

493 36 466  027 36 وزارة الداخلية

303 5 150  153 5 وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية11200

530 30 303  227 30 حمافظة ظفار12300

838 3 27  811 3 حمافظة م�سقط12400

331 75 247  084 75 املجل�س األأعلى للق�ساء19200

592 6 41  551 6 حمافظة م�سندم 81000

940 14 44  896 14 حمافظة الداخلية82200

572 9 19  553 9 حمافظة �سمال ال�سرقية82300

422 27 109  313 27 حمافظة �سمال الباطنة82400

613 5 12  601 5 حمافظة الربميي82500

949 6 10  939 6 حمافظة الظاهرة82600

056 12 18  038 12 حمافظة جنوب ال�سرقية82700

319 11 18  301 11 حمافظة جنوب الباطنة82800

457 3 14  443 3 حمافظة الو�سطى82900

٤15 2٤9 ٤78 1 937 2٤7 جملـة قطـاع األأمـن والنظـام العـام

تابع جــدول رقـــم )٤/1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنـة املاليـة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

10600

)3( قطـــاع التعليـــــم:

119  2  117  وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(

وزارة اخلارجية )مركز ال�سلطان قابو�س 10698
418  -418  للثقافة فـي وا�سنطن(

وزارة ال�سحـة )كلية عمان للعلوم ال�سحية 11300
539 15 3  536 15 واملعهد العايل لالخت�سا�سات ال�سحية(

789 263 3241 4 465 259 1وزارة الرتبية والتعليم11400

187 198 134 1 053 197 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700

241 42 146  095 42 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واألبتكار15500

651 7 153  498 7 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

الهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي و�سمان 18500
483 1 6  477 1 جودة التعليم

املجل�س األأعلى للق�ساء )املعهد العايل 19202

228 1 8  220 1 للق�ساء(

692 131 415  277 131 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية81500

157 2 13  144 2 األأكادميية ال�سلطانية لالإدارة 82100

50٤ 66٤ 20٤1 6 300 658 1جملــة قطـــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )٤/1(
تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخـا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنة املالية 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

11300

)٤( قطـــاع ال�سحـــة:

108 749 597 1 511 747 وزارة ال�سحــــــة

مركز ال�سلطان قابو�س املتكامل لعالج 81200

634 42 782 2 852 39 وبحوث اأمرا�س ال�سرطان

742 791 379 4 363 787 جملــة قطــاع ال�سحــة

11500

)5( قطاع ال�سمان والرعاية األجتماعية:

609 147 142  467 147 وزارة التنمية األجتماعية

545 13 -545 13 موؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

ح�سة احلكومة فـي معا�سات موظفـي 15600

159 338 -159 338 احلكومة العمانيني

656 40 181  475 40 وزارة العمـــل81600

969 539 323  6٤6 539 جملة قطاع ال�سمان والرعاية األجتماعية

تابع جــدول رقـــم )٤/1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخا�ص األعتبارية العامة األأخرى لل�سنة املالية 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

10111

 )6( قطـــاع األإ�سكان:
   ديوان البالط ال�سلطاين:

-  مكتب م�ست�سار جاللـــــــة ال�سلطــــــان      
252  1  251  لل�ســـــوؤون البيئيـــــــة

024 36 -024 36     وزارة األإ�سكــــان والتخطيط العمراين11900

635 28 33  602 28 بلدية ظفار12307

831 65 491  340 65 بلدية م�سقط12402

696 15 9  687 15 هيئة البيئة 17800

٤38 1٤6 53٤  90٤ 1٤5 جملة قطاع األإ�سكان

16604

)7( قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية:
968 15 52  916 15 �سوؤون البالط ال�سلطاين

017 53 140  877 52 وزارة األإعالم18400
وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403

199 2 -199 2 ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

349 34 62  287 34 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب15000
118 86 294  824 85 وزارة األأوقاف وال�سوؤون الدينية15900
943 1 3  940 1 املتحف الوطني19900

59٤ 193 551  0٤3 193 جملة قطاع الثقافة وال�سوؤون الدينية

تابع جــدول رقـــم )٤/1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخـا�ص األعتباريـة العامة األأخـرى لل�سنـة املاليــة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

11000

)8( قطاع الطاقة واملعادن:

871 6 1  870 6 وزارة الطاقة واملعادن

871 6 1  870 6 جملة قطاع الطاقة واملعادن

11100

)9( قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية:

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية 

898 61 469  429 61 وموارد املياه

298  -298  �سندوق التنمية الزراعية14227

196 62 ٤69  727 61 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�سمكية

11700

)10( قطاع النقل واألت�ساألت:

465 25 91  374 25 وزارة النقـــل واألت�ساألت وتقنية املعلومات

780 19 16  764 19 هيئة الطريان املدين19400

2٤5 ٤5 107  138 ٤5 جملـة قطـاع النقـل واألت�سـاألت

تابع جــدول رقـــم )٤/1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخـا�ص األعتباريـة العامة األأخـرى لل�سنـة املاليــة 2023م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�سروفـــــات
امل�سروفات الراأ�ص ماليةاجلارية

10900

)11( �سوؤون اقت�سادية اأخرى:

414 16 75  339 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار

457 4 1  456 4 وزارة األقت�ساد15700

157 18 52  105 18 وزارة الرتاث وال�سياحة16700

الهيئة العامة للمناطق األقت�سادية 18600
182 9 110  072 9 اخلا�سة واملناطق احلرة

042 12 108  934 11 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

054 3 47  007 3 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 813002040

909 3 -909 3 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات81400

215 67 393  822 66 جملـة �سـوؤون اقت�ساديـة اأخـرى

63٤ 172 -63٤ 172 احتياطـــي خم�ســـ�ص19000

000 ٤20 670٤ 16 330 ٤03 ٤األإجمالـــــي العــــــام

تابع جــدول رقـــم )٤/1(

تقديرات امل�سروفات اجلارية والراأ�ص مالية ح�سب التخ�س�سات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز األإداري للدولة واألأ�سخـا�ص األعتباريـة العامة األأخـرى لل�سنـة املاليــة 2023م

)األف ريال عماين(
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á```````«∏NGódG IQGRh

 ¿É````````«H

Ω2022 áãdÉãdG IÎØ∏d á`jó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG AÉ°†YCG äÉHÉîàf’ á«FÉ¡ædG èFÉàædÉH

,2020/126 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG ¿ƒfÉb ¤EG GOÉæà°SG

,2022/92 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG äÉHÉîàf’ á«ª«¶æàdG áëFÓdG ¤EGh

 áãdÉãdG  IÎØ∏d  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéŸG  AÉ°†YCG  äÉHÉîàf’  á«°ù«FôdG  áæé∏dG  Iôcòe  ≈∏Y  AÉæHh

 á«FÉ¡ædG èFÉàædG ¿CÉ°ûH Ω2022 Èª°ùjO 25 ≥aGƒŸG `g1444 Iô``NB’G iOÉªL IôZ »`a áNQDƒŸG

.äÉHÉîàfÓd

:»`JB’G ¿É`«ÑdG ø``∏YCG

 IÎØ∏d ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG AÉ°†YCG äÉHÉîàf’ á«FÉ¡ædG èFÉàædG äôØ°SCG ó≤a ¬`∏dG øe ≥«aƒàH

:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,áãdÉãdG IÎØ∏d ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG ájƒ°†©H ºgDhÉª°SCG á«dÉàdG Rƒa øY áãdÉãdG

:§``≤°ùe á``¶aÉfi :’hCG

1 - §````````````≤°ùe á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````°Tƒ∏ÑdG º````````«gGôHEG øH »`````∏Y øH π````````°ü«a

2…ô``````````````````HÉ÷G º````````dÉ°S øH ¿É````````ª«∏°S øH OhGO

2 - ìô``````````````£e á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1ÊÉ°ù«©dG ≥``dÉÿGóÑY øH ó``ªfi øH ≈°†Jôe

2»`````````Ñ«gƒdG ¬`∏dGó`````ÑY øH ¿É`````Ø∏N øH ó`````ªM
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

3 - äGô````````````eÉ©dG á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…OÉ```````````````````¡dG ≈````````°ù«Y øH ¿É`````ª«∏°S øH ¿RÉ```````e

2»``````````````````````ÑMôdG ô```````°UÉf øH ó`````````ªM øH º````````ã«g

4 - ô````````````°TƒH á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````````HÉ«°ùdG ¿É`````Ø∏N øH ¿ƒ`````gôe øH ó```````ªM

2»`````````````````````````æ°ù◊G »````````∏Y øH º``````````dÉ°S øH ô````````eÉY

5 - Ö`````````````«°ùdG á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``°Tƒ∏ÑdG ô```¶f øH õ```jõ©dGóÑY øH ó``ªMCG Gó```a

2»````FÉæ¡dG ó`````ªfi øH ô`````°UÉf øH ø`````ªMôdGóÑY

6 - äÉ````````````jôb á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````dÉLOõdG º`````«gGôHEG øH Oƒ`````©°S øH ô`````°SÉj

2»````````````````°Tƒ∏ÑdG ó`````«©°S øH ¬`∏dGó`````ÑY øH ó`````ªMCG

:QÉ````ØX á```¶aÉfi :É`«fÉK

1 - á`````````````dÓ°U á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô````ë°ûdG Ωô`````ØZ ó``«©°S øH ó`````ªMCG øH ó`````«©°S

2…ô```````````````````Øæ°ûdG »```````∏Y øH ø````````°ùfi øH OÉ````````ªY
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2 - á```````````bÉW á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô```````````````````ë°ûdG ó`````````«©°S ø``H »````````∏Y ø``H â```````````«îH

2…ô````ë°ûdG OÉ``ªMG ∑QÉ`````Ñe øH »`````∏Y øH ó`````«©°S

•É`````````````Hôe á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô``````````````````ª©dG ó````````ªfi øH π`````````«¡°S øH ó``````````ªfi

2»`Hƒ≤©«dG √ó```FÉa ó`````ªfi øH ó`````ªMCG øH ó`````ªfi

äƒ````````````«NQ á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1≈``°ù«Y øH »`````∏Y â«H ó©°S øH »`````∏Y øH º`````dÉ°S

2»`````````````````````````ªYÈdG π`````«```¡°S øH º```````````dÉ°S øH »``````````∏Y

â``````````jôªK á````````````j’h - 5

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1¢UGƒ````````````````````````Z ó```````````©°S øH ó````````````ªfi øH ó``````````«©°S

2…ÒãμdG ø°ùe ¬«¡e øH óªfi øH ó«©°S øH ôgÉe

äƒ``````````μ∏°V á````````````j’h - 6

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô````````````````````````ª©dG ó``````````ªfi øH ô`````````eÉY øH í````````LGQ

2»`````````````````````Ñ«éŸG »````````∏Y øH ≈````````°ù«Y øH ø````````°ùfi
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á`````````````fƒjõŸG á````````````j’h - 7

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1äƒ```æÑYR ±ƒμ©e »ë°†e øH º`∏°ùe øH ó`ªfi

2â``````````````````````«ØYQ ≈``````°ù«Y øH ó```````````ªMCG øH ó`````````ªfi

ø````````````°û≤e á````````````j’h - 8

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1OGó````````````````````L ¬``````````HÉMQ øH º```````````∏°ùe øH ó``````````ªfi

2»```````````````©°û©°ûdG º`````````dÉ°S øH â````````«îH øH á````````£Ñg

äÉ````«fÓ◊G Qõ```Lh º```«∏°T á````````````j’h - 9

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô```````````¡ŸG Ωó≤e ó`````ªfi øH º`````dÉ°S øH ó`````ªfi

2…ô```````````ë°ûdG ó`````ªfi øH õjõ©dGóÑY øH π`````°ü«a

ìó````````````°S á````````````j’h - 10

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1â``````````ªc â`````«H Ö````````«°üf øH Qƒ```éæ°U øH Oƒ```````ÑY

2…ô`````````````````ª©dG ó````````````````eÉM øH »``````````∏Y øH º`````````````ã«g

:Ωó`````æ°ùe á````¶aÉfi :É``ãdÉK

1 - Ö``````````°üN á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…QGõ`````````ªμdG ¬`∏dGó`````ÑY øH í``dÉ°U øH º`````©æŸGóÑY

2…QGõ````````ªμdG ¬`∏dGó`````ÑY øH ó````````ªfi øH ó`````ªMCG
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2 - É`````````````HO á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````````````ë°ûdG ó```````ªfi øH »````````∏Y øH ó````````ªfi

2»`````°ù«FôdG π`````eÉc øH ¿ÉeR ó`````ªfi øH ó`````dÉN

AÉ`````````````îH á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````````````````ë°ûdG ó`````ªfi øH ¬`∏dGó`````ÑY øH »`````∏Y

2»```````````````ë°ûdG í`````dÉ°U øH ¢û`````jhQO øH ó`````ªfi

 AÉ`````````````Móe á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````````````````````fÉMóŸG »````````∏Y øH ó````````ªfi øH Qó```````H

2»```````````````fÉMóŸG ¬`∏dGó`````ÑY øH ó`````ªfi øH ó`````ªM

:»````ÁÈdG á```¶aÉfi :É©HGQ

1 - »````````````ÁÈdG á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô``````````HÉ÷G ó`````ªfi øH á`````Ø«∏N øH ó``````````ªfi

2»``````````````ã«¨dG ¬`∏dGó`````ÑY øH ó````````````«©°S øH ó``````````¡a

2 - á```````````°†fi á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````````Ñ©μdG ó````````°TGQ øH ¢ù```````«ªN øH ó`````dÉN

2»```````````````Ñ©μdG ó``````````ªfi øH ó`````«©°S øH ó`````ªMCG
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á``````````````æ«æ°ùdG á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````````````````©æŸG ó````````°TGQ øH »````````∏Y øH º```````∏°ùe

2á``«°ùeÉ°ûdG ¬`∏dGó`````ÑY øH ¿É`Ø∏N âæH Iõ``jÉa

:á``````«∏NGódG á`````¶aÉfi :É°ùeÉN

1 - ihõ`````````````f á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ó`````````````«©°SƒÑdG á`````Ø«∏N øH ó`````jGR øH ó`````ªMCG

2»```````````````````fÉbôØdG Oƒ`````©°S øH º`````dÉ°S øH Oƒ`````©°S

2 - AÓ``````````````¡H á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````∏«©°ûdG ó`````````«©°S øH »````````∏Y øH Oƒ`````©°S

2…OQƒ``````````````dG ô``````````°UÉf øH ó`````«ªM øH ô`````°UÉf

3 -  í`````````````æe á````````````j’h

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````Ñ«æ÷G »````````````∏Y øH ó```````````«©°S øH ó``````````«ÑY

2»```````````````æjô©dG ó`````«©°S øH ¬`∏dGô`````«N øH ó`````«©°S

AGô``````````ª◊G á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô```````````````````Ñ©dG ó`````ªM øH ¿É`````ª«∏°S øH ó`````ªM

2…ô```````````````````Ñ©dG ó```````°TGQ øH ó`````«©°S øH Oƒ`````©°S
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ΩOCG á`````````````j’h - 5

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````YQódG ¿Gó``````jƒ°S øH ó`````ªfi øH ô`````°UÉf

2»``````````````bhôëŸG ó`````ªM øH ó`````«©°S øH ¿É`````£∏°S

»````````````````cREG á````````````j’h - 6

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô``````````````eÉ©dG »````````∏Y øH ∞`````°Sƒj øH ∑QÉ`````Ñe

2…ô````````````````eÉ©dG º`````cÉM øH º`````dÉ°S øH ô`````°UÉf

π````````````FÉª°S á````````````j’h - 7

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````fô≤dG ô`````````°UÉf øH ¿É`````````Ø∏N øH π````````«∏N

2»```````````````fGóæ∏÷G ¬`∏dGó`````ÑY øH Oƒ`````ªM øH Qó`````H

ó```````````````Hó`H á````````````j’h - 8

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````````HÉ«°ùdG ∞``````«°S øH ó````````«©°S øH ó```````````«dh

2»```````````HQÉëŸG ∑QÉ````````Ñe øH π```````°VÉa øH ô``````°SÉj

ô`````°†NC’G π````````Ñ```÷G á````````````j’h - 9

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````fGƒcõdG ó```````ªfi øH ∞```````«°S øH ó`````````«dh

2»````````````fÉ¡ÑædG ∞``````«°S øH ó`````````ªM øH ó````````ªMCG
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

:á``æWÉÑdG ∫É``ª°T á```¶aÉfi :É°SOÉ°S
QÉ``````````````ë°U á````````````j’h -1

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô```````````HÉ÷G º`````````dÉ°S øH ≈```````«ëj øH ¬`∏dGó`````ÑY

2»```````````°ù«FôdG ΩOÉ```````````N øH »````````````∏Y øH º``````«gGôHEG

 ¢UÉ````````````æ°T á````````````j’h - 2

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````YhQõŸG í`````Ñ°üe øH ¬`∏dGó`````ÑY øH ¢ù`````«ªN

2»```````````````°SÉ«ŸG ó````````````````«ÑY øH »````````````∏Y øH º`````````````ã«g

iƒ````````````d á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````°Tƒ∏ÑdG ó````````ªMCG øH ó```````ªfi øH ∫OÉ``````````Y

2…ó````````````æμdG í`````Ñ°üe øH ¿É`````ª«∏°S øH ¿É`````Ø∏N

º```````````ë°U á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````°SQÉØdG ¬`∏dGó`````ÑY øH ∞``````°Sƒj øH ô````````°üf

2»````````````````````μjÈdG ó`````ªfi øH º``````dÉ°S øH ó`````«©°S

IQƒ````````HÉÿG á````````````j’h - 5

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````£«£≤dG »``````````∏Y øH º`````dÉ°S øH ó`````«©°S

2»```````````£«£≤dG Ö```````jóg øH ó````````«©°S øH »````∏Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

≥``````````jƒ°ùdG á````````````j’h - 6

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````°ù«ªÿG º```````````dÉ°S øH ∞````````«°S øH º````````fÉZ

2…ó````````````©°ùdG ô`````````«¨°U øH º`````````dÉ°S øH ∞`````«°S

:á```æWÉÑdG Üƒ``æL á```¶aÉfi :É`©HÉ°S

¥É`````````````à°SôdG á````````````j’h - 1

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ô```````WÉÿG ¢ù`````````«ªN øH º`````dÉ°S øH ¬`∏dGó`````ÑY

2»```````````````°ûÑæÿG ó`````°TGQ øH ¬`∏dGó`````ÑY øH ìÓ`````°U

 »`````````HGƒ©dG á````````````j’h - 2

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````°UhôÿG ó`````ªM øH ∞`````°Sƒj øH ¿É`````ª«∏°S

2»```````````````dÉ£¡dG »``````````∏Y øH ¿É`````ª«∏°S øH º````dÉ°S

π```````````````îf á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````fÉªμ◊G º````````dÉ°S øH »`````````````∏Y øH ó```````«©°S

2»``````````eÉjôdG ∞``````````«°S øH ó``````ªfi øH º`````````dÉ°S

∫hÉ``````````©ŸG …OGh á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````dƒ©ŸG ∫Ó`````````g øH ó````````«©°S øH Oƒ````````©°S

2»````````````````dƒ©ŸG ó````````«©°S øH ó````````ªfi øH Qó```````H
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

AÉ`````````````````côH á````````````j’h - 5

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ó```````«°TôdG ô````````````°UÉf øH º````````«∏°S øH »````````∏Y

2…ó``````````ªë«dG º``````LÉf øH º`````````dÉ°S øH ó````````«©°S

á``````````````©æ°üŸG á````````````j’h - 6

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ó```````````©°ùdG í``````````dÉ°U øH º```````dÉ°S øH ∫Ó````````g

2»````````````°SQÉØdG ¬`∏dGó`````ÑY øH Üƒ`````≤©j øH º`````°SÉL

:á`«bô°ûdG Üƒ`æL á``¶aÉfi :É````æeÉK

Qƒ```````````````°U á````````````j’h - 1

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````````Áô©dG ó`````ªfi øH ô`````°UÉf øH ó`````ªfi

2»`````````````Áô©dG ∑QÉ`````Ñe øH ¬`∏dGó`````ÑY øH á`````©ªL

 »````````aGƒdGh π``````eÉμdG á````````````j’h - 2

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````Ñ°SGôdG ¬`∏dGó``ÑY øH á``Ø«∏N øH ¬`∏dGó```ÑY

2»`````````````````````ª°TÉ¡dG Ö`````jóg øH »`````fh øH ó`````ªM

ø```°ùMƒ`H »```æH ¿Ó```©L á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````°ùjƒ©dG í`````jƒ£dG øH ¢ù`````«∏M øH ó`````ªM

2…Qhô```````````°ùŸG ¢ù`````«ªN øH ó`````°TGQ øH ¢ù`````«ªN

���� ����� ��������.indd   10 01/01/2023   9:22 AM

-52-



(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»```∏YƒH »```æH ¿Ó```©L á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````Ñ°SÉμdG ¿É`````£∏°S øH ó````ªfi øH ¿É`````£∏°S

2…ó``````````````````«æ°ùdG ô`````°UÉf øH ó`````«©°S øH ô`````eÉY

Iô`````«°üe á````````````j’h - 5

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````````````°SQÉØdG ¢ù`````«ªN øH ó`````ªM øH ¿É`````ª∏°S

2»`````````````````Ñ«gƒdG »`````fh øH ó`````«ªM øH √Oƒ`````ªM

:á``«bô°ûdG ∫É``ª°T á`¶aÉfi :É```©°SÉJ

AGô`````````HEG á````````````j’h - 1

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````````````````éæŸG …ó`````Y øH ó`````ªfi øH ó`````ªM

2…ó`````````````````````jõ«dG »`````∏Y øH ó`````«©°S øH ô`````°UÉf

»```````Ñ«°†ŸG á````````````j’h - 2

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````````Hƒæ≤dG º`````dÉ°S øH ó`````ªfi øH ¿É`````ª«∏°S

2»```````````````Ñ«Ñ°ûdG ó`````«©°S øH ¬`∏dGó`````ÑY øH ó`````«©°S

á``````````````jóH á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»```````````````````````Ñ«gƒdG »`````∏Y øH º`````dÉ°S øH ô`````eÉY

2…ô```````````````````é◊G º`````dÉ°S øH ô`````°UÉf øH ó`````ªfi
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

π`````````````HÉ≤dG á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````````````````μdÉŸG º`````dÉ°S øH ó`````ªfi øH º`````dÉ°S

2»```````````````````KQÉ◊G ó`````ªM øH ¬`∏dGó`````ÑY øH ó`````«©°S

ó``````dÉN »````æH …OGh á````````````j’h - 5

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````````ë∏°üŸG ≈`````°ù«Y øH ó`````ªfi øH Oƒ`````ªM

2…ó```````````````©°ùdG ô`````eÉY øH ¿É`````ª«∏°S øH ¿É`````Ø∏N

Ú``«FÉ£dGh AÉ```eO á````````````j’h - 6

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````æ°ù◊G ó``````````«ªM øH ó`````«©°S øH ó`````ªfi

2»``````````````````````HÉ«°ùdG ¿ƒ`````æ°T øH º`````dÉ°S øH ∞`````«°S

hÉ``````````æ°S á````````````j’h - 7

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…ó````````````````````°TGôdG ó`````ªM øH ó`````«©°S øH ó`````ªfi

2…QGõ```````````````````````ØdG ó`````«©°S øH ó`````ªfi øH É`````æ¡e
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

:Iô````gÉ¶dG á``¶aÉfi :Gô`°TÉY

…ô````````ÑY á````````````j’h - 1

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````````°SÉ°ù÷G ó`````«©°S øH ∞`````«°S øH ô`````°UÉf

2»``````````````````fÉÑ∏μdG ó`````«©°S øH ó`````°TGQ øH ¿É`````£∏°S

π````````≤æj á````````````j’h - 2

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1…OÉ````````````````````````````ÑdG »`````∏Y øH í`````dÉ°U øH ó`````ªfi

2…ô```````````````````jó°ùdG ó`````«©°S øH ∞`````«°S øH ó`````«©°S

∂`````æ°V á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````````FÉ«ë«dG ó`````°TGQ øH ô`````°UÉf øH ¿Gó`````ªM

2…OÉ````````````````````````````ÑdG »````````∏Y øH ó````````°TGQ øH ∞````````«°S

:≈`````£°SƒdG á```¶aÉfi :ô°ûY …OÉM

AÉ````````ª«g á````````````j’h - 1

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»``````````````°Sƒ°Sô◊G ó`````ªfi øH ó`````ªM øH π`````«≤Y

2»```````````°Sƒ°Sô◊G ø`````°ùfi øH º`````dÉ°S øH ¿Gó`````ªM
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

äƒ``````fi á````````````j’h - 2

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»````````````````fÉªμ◊G ó`````«©°S øH ¬`∏dGó`````ÑY øH º`````dÉ°S

2»````````````````````∏«Ø¨dG º`````dÉ°S øH ó`````ªM øH Qƒ`````°üæe

º````````bódG á````````````j’h - 3

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````Ñ«æ÷G ¢ù`````«ªN øH ó`````«©°S øH á`````Ø«∏N

2»``````````````````````Ñ«æ÷G ô`````ÑæY øH á`````©ªL øH ó`````jGR

QRÉ```````÷G á````````````j’h - 4

Ωƒ`````°†©dG º`````°SG

1»`````````````````Ñ«æ÷G Ö`````«°üf øH º`````dÉ°S øH á`````©ªL

2»````````````````Ñ«æ÷G ¿hó`````ÑY øH ó`````jGR øH ¬`∏dGó`````ÑY

.≥``«aƒàdG »``dh ¬`∏dGh

 `g1444 IôNB’G iOÉªL øe  1   :»`a Qó°U

Ω2022 ô`````````````````Ñª°ùjO øe 25 :≥````aGƒŸG

…ó`«©°SƒÑdG π`°ü«a øH Oƒ`ªM

á```````````````````«∏NGódG ô`````````````jRh                            
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 …QGRh QGô``````b

2022/222 º`````bQ

áãdÉãdG IÎØ∏d ájó∏ÑdG ¢ù`dÉéŸG AÉ`°†YCG á«ª°ùàH

,2020/126 ºbQ ÊÉ£∏°ùdG Ωƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG ¿ƒfÉb ¤EG GOÉæà°SG

,2022/44 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG ¿ƒfÉ≤d ájò«`ØæàdG áëFÓdG ¤EGh

,2022/92 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dÉH IQOÉ°üdG …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG äÉHÉîàf’ á«ª«¶æàdG áëFÓdG ¤EGh

 QOÉ°üdG áãdÉãdG IÎØ∏d ájó∏ÑdG ¢ù``dÉéŸG AÉ``°†YCG äÉ``HÉîàf’ á```«FÉ¡ædG è```FÉàædG ¿É```«H ≈``dEGh

,Ω2022 ô````Ñª°ùjO 25 »```a

,á°üàîŸG äÉ¡÷G ™e ≥«°ùæàdG ¤EGh

.áeÉ©dG áë∏°üŸG ¬«°†à≤J Ée ≈∏Y AÉæHh

 Qô```≤`J

 ≈`````dhC’G IOÉ``ŸG

 á≤aôŸG ºFGƒ≤∏d É≤ah ¿ÉªY áæ£∏°S äÉ¶aÉfi »`a áãdÉãdG IÎØ∏d ájó∏ÑdG ¢ùdÉéŸG πμ°ûJ

.Ω2023 ôjÉæj ∫hCG øe GQÉÑàYG

á````«fÉãdG IOÉ``ŸG

.á«ª°SôdG Iójô÷G »`a QGô≤dG Gòg ô°ûæj

 `g1444 IôNB’G iOÉªL øe  3   :»`a Qó°U

Ω2022 ô``````````````````Ñª°ùjO øe 27 :≥````aGƒŸG

…ó`«©°SƒÑdG π`°ü«`a øH Oƒ`ªM

á```````````````````«∏NGódG ô`````````````jRh                            
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

§≤°ùe á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1§````````````````≤°ùe ß``````````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2§`````````````≤°ùe á`````````````¶aÉfi á``````````Wô°T ó```````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3áMÉ«°ùdGh çGô```àdG IQGRƒ```H á``«MÉ«°ùdG á``«ªæàdG ΩÉ`Y ô`jóeGƒ`````````````````°†Y

4QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRƒH IQÉéàdG ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

5§`≤°ùe á¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6
äÉ```````````YÉ£≤dG ø```````«μ“h »```````ªbôdG ∫ƒ``````````ëàdG ΩÉ`````Y ôjóe

äÉ`````````````````eƒ∏©ŸG á``````````«æ≤Jh ä’É```````````°üJ’Gh π````````≤ædG IQGRƒ```````H
Gƒ`````````````````°†Y

7á``«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRƒH á«YÉªàL’G ájÉYôdG ΩÉ`Y ô`jóeGƒ`````````````````°†Y

8»``````````````````````°Tƒ∏ÑdG º`````````````````«gGôHEG ø`````````H »````````````````∏Y øH π`````````````````°ü«`aGƒ`````````````````°†Y

9…ô```````````````````````HÉ÷G º````````````````````dÉ°S ø`````````H ¿É````````````````````````````ª«∏°S ø```````H OhGOGƒ`````````````````°†Y

10»```````fÉ°ù«©dG ≥`````````dÉÿGóÑY ø``H ó``````````ªfi ø````H ≈``````````````°†JôeGƒ`````````````````°†Y

11»````````````````````Ñ«gƒdG ¬```````````````∏dGó``````ÑY ø````H ¿É`````````````Ø∏N ø````H ó````````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

12…OÉ`````````````````¡dG ≈``````````````````°ù«Y ø````H ¿É````````````````ª«∏°S ø`````````H ¿RÉ``````````````````````eGƒ`````````````````°†Y

13»```````````````````````ÑMôdG ô```````````````````°UÉf ø`````H ó````````````````````ªM ø````H º`````````````````````ã«gGƒ`````````````````°†Y

14»````````````````````````````HÉ«°ùdG ¿É````````````````Ø∏N øH ¿ƒ````````````````````gôe ø````H ó`````````ªMGƒ`````````````````°†Y

15»```````````````````æ°ù◊G »```````````````∏Y ø``````````H º```````````````````dÉ°S ø````````H ô````````````````````````eÉYGƒ`````````````````°†Y

16»`````````````````°Tƒ∏ÑdG ô````¶f øH õ`````````````jõ©dGóÑY øH ó``````````````ªMCG Gó``````aGƒ`````````````````°†Y

17»``````````````FÉæ¡dG ó``````````ªfi ø````H ô`````````````°UÉf ø````H ø``````````````ªMôdGóÑYGƒ`````````````````°†Y

18»```````````````dÉLOõdG º``````````````````«gGôHEG ø`````````H Oƒ``````````````````````©°S øH ô````````````°SÉjGƒ`````````````````°†Y

19»```````````````````°Tƒ∏ÑdG ó``````````````````«©°S øH ¬``````````∏dGó``````````ÑY øH ó``````````````````ªMCGGƒ`````````````````°†Y

20»``````````````````FÉæ¡dG ó``````````````````````````ªM ø```````H ô`````````````````°UÉf ø````H ó```````````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

21á``````«dÉLOõdG º`````°TÉg ó``````````````ªfi øH º``````````````°TÉg â```æH É``````````æjOIƒ````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

QÉØX á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1QÉ``````````````ØX ß``````````````````aÉfiÉ```````````````````°ù«FQ

2QÉ````````````````ØX á```````````¶aÉfi á``````````Wô°T ó``````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3QÉ````````ØX á``````````¶aÉëÃ á``````````MÉ«°ùdGh çGô``````````àdG ΩÉ```````````Y ô``````jóeGƒ`````````````````°†Y

4QÉ`ØX á¶aÉëÃ QÉ`ªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

5QÉ````````ØX á``¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6QÉ````````ØX á`````¶aÉëÃ …ô``ÑdG π``≤ædGh ¥ô````````````£dG ΩÉ```````````Y ô````````````jóeGƒ`````````````````°†Y

7QÉ``````ØX á```````````¶aÉëÃ á`````````«YÉªàL’G á`````````«ªæàdG ΩÉ`````````````Y ô````jóeGƒ`````````````````°†Y

8…ô`````ë°ûdG Ωô```````````````ØZ ó```````````````«©°S øH ó````````````````ªMCG øH ó```````````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

9…ô````````````````````````````````Øæ°ûdG »```````````````````````````∏Y øH ø````````````````````°ùfi øH OÉ`````````````````ªYGƒ`````````````````°†Y

10…ô`````````````````````````````````ë°ûdG ó``````````````````«©°S øH »````````````````````∏Y øH â```````````````````````````«îHGƒ`````````````````°†Y

11…ô``````````````ë°ûdG OÉ````````````````ªMG ∑QÉ```````````````````Ñe øH »`````````````````∏Y øH ó`````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

12…ô```````````````````````````````ª©dG ó````````````````````ªfi øH π```````````````````«¡°S øH ó``````````````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

13»```````````Hƒ≤©«dG √ó```````FÉa ó```````ªfi øH ó````````````````````ªMCG øH ó```````````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

14≈``````````````°ù«Y øH »````````````````∏Y â```«H ó```````````````©°S ø```H »````````∏Y ø```H º````````dÉ°SGƒ`````````````````°†Y

15»```````````````````````````ªYÈdG π````````````````````«¡°S ø````````H º`````````````````````dÉ°S ø````H »````````````````````∏YGƒ`````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

16¢UGƒ```````````````````````Z ó`````````````````©°S ø```````H ó````````````ªfi ø````````H ó```````````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

17…ô````«ãμdG ø``°ùe ¬```«¡e øH ó``ªfi øH ó`````«©°S øH ô``````gÉeGƒ`````````````````°†Y

18…ô```````````````````ª©dG ó```````````````ªfi ø```````H ô``````````````eÉY ø``````H í``````````````````LGQGƒ`````````````````°†Y

19»``````````````````````Ñ«éŸG »```````````````∏Y ø````H ≈```````````°ù«Y ø`````H ø`````````````````````°ùfiGƒ`````````````````°†Y

20äƒ````````æÑYR ±ƒ``````μ©e »``ë°†e øH º````````∏°ùe øH ó`````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

21â`````````«`ØYQ ≈````````````````°ù«Y ø`````H ó````````````````````ªMCG ø``````H ó```````````````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

22OGó````````````````````````L ¬`````````````````HÉMQ ø``````H º``````````````````∏°ùe ø````H ó````````````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

23»``````````````````©°û©°ûdG º````````````dÉ°S ø```````H â`````````````````«îH ø```H á```````````````£ÑgGƒ`````````````````°†Y

24…ô`````````````¡ŸG Ωó``````≤e ó`````````ªfi ø````H º`````````````dÉ°S ø````H ó``````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

25…ô````````````ë°ûdG ó``````````ªfi ø````H õ````````jõ©dGóÑY ø`````H π````````````°ü«`aGƒ`````````````````°†Y

26â````````ªc â````````«H Ö`````````````````«°üf ø``````H Qƒ````````````````éæ°U ø````H Oƒ```````````ÑYGƒ`````````````````°†Y

27…ô```````````````````ª©dG ó````````````````````eÉM ø``````H »`````````````````````∏Y ø````H º``````````````````````ã«gGƒ`````````````````°†Y

28¿ƒ`````````````````````````````gôŸG ó`````````````````ªMCG øH ¿ƒ`````````````````gôe øH QÉ`````````````````ªYGƒ`````````````````°†Y

29º```````````````````«gGôHEG ∫BG …ƒ``````````````````∏Y øH ó`````````````````ªMCG âæH ∫É``````````````````eBGIƒ````````````````°†Y

QÉØX á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb :™HÉJ
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Ωóæ°ùe á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

11Ωó``````````````````````````æ°ùe ß`````````````````````````aÉfiΩó``````````````````````````æ°ùe ß`````````````````````````aÉfiÉ``````````````````°ù«FQÉ``````````````````°ù«FQ

22Ωó``````````````````æ°ùe á`````````````````¶aÉfi á``````````Wô°T ó```````````FÉbΩó``````````````````æ°ùe á`````````````````¶aÉfi á``````````Wô°T ó```````````FÉbGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

33Ωóæ°ùe á```¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeΩóæ°ùe á```¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

44Ωó```````````````````````æ°ùe á`````````¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh çGô``````````àdG IQGOEG ô````jóeΩó```````````````````````æ°ùe á`````````¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh çGô``````````àdG IQGOEG ô````jóeGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

55Ωó````````````````````````æ°ùe á`````````````````````¶aÉëÃ ¥ô```````````````£dG Iô````````````FGO ô`````````jóeΩó````````````````````````æ°ùe á`````````````````````¶aÉëÃ ¥ô```````````````£dG Iô````````````FGO ô`````````jóeGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

66Ωóæ°ùe á¶aÉëÃ QÉªãà°S’G èjhôJh á`YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGOEG ôjóeΩóæ°ùe á¶aÉëÃ QÉªãà°S’G èjhôJh á`YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

77Ωó`````````````````æ°ùe á¶aÉëÃ á«YÉªàL’G á````«ªæàdG Iô````FGO ô````jóeΩó`````````````````æ°ùe á¶aÉëÃ á«YÉªàL’G á````«ªæàdG Iô````FGO ô````jóeGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

88…QGõ``````````````ªμdG ¬`````∏dGó``````````ÑY øH í``````````````dÉ°U øH º``````````````````©æŸGóÑY…QGõ``````````````ªμdG ¬`````∏dGó``````````ÑY øH í``````````````dÉ°U øH º``````````````````©æŸGóÑYGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

99…QGõ``````````````ªμdG ¬`````````∏dGó````````````ÑY øH ó```````````````````ªfi øH ó```````````````````ªMCG…QGõ``````````````ªμdG ¬`````````∏dGó````````````ÑY øH ó```````````````````ªfi øH ó```````````````````ªMCGGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1010»````````````````````````````````````````ë°ûdG ó`````````````````ªfi øH »``````````````````∏Y ø````H ó````````````````ªfi»````````````````````````````````````````ë°ûdG ó`````````````````ªfi øH »``````````````````∏Y ø````H ó````````````````ªfiGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1111»``````````````°ù«FôdG π````````````eÉc øH ¿É```````eR ó```````````````ªfi øH ó```````````````dÉN»``````````````°ù«FôdG π````````````eÉc øH ¿É```````eR ó```````````````ªfi øH ó```````````````dÉNGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1212»``````````````````````ë°ûdG ó`````````````````ªfi ø`````H ¬`````````∏dGó`````````ÑY ø```````H »```````````````∏Y»``````````````````````ë°ûdG ó`````````````````ªfi ø`````H ¬`````````∏dGó`````````ÑY ø```````H »```````````````∏YGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1313»`````````````````````ë°ûdG í````````````````dÉ°U ø```````````H ¢û```````````````jhQO ø```````H ó``````````ªfi»`````````````````````ë°ûdG í````````````````dÉ°U ø```````````H ¢û```````````````jhQO ø```````H ó``````````ªfiGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1414»```````````````````````fÉMóŸG »```````````````````∏Y ø````````H ó``````````````````ªfi ø```````H Qó`````````````````````H»```````````````````````fÉMóŸG »```````````````````∏Y ø````````H ó``````````````````ªfi ø```````H Qó`````````````````````HGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1515»`````````````````fÉMóŸG ¬````````````∏dGó`````````ÑY ø````````H ó````````````````ªfi ø``````H ó```````````ªM»`````````````````fÉMóŸG ¬````````````∏dGó`````````ÑY ø````````H ó````````````````ªfi ø``````H ó```````````ªMGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1616»``````````````````````````````ë°ûdG ¢û````````````jhQO ø```````H ¬`````∏dGó````ÑY ø`````````H ±QÉ``````````Y»``````````````````````````````ë°ûdG ¢û````````````jhQO ø```````H ¬`````∏dGó````ÑY ø`````````H ±QÉ``````````YGƒ`````````````````°†YGƒ`````````````````°†Y

1717á```````````````«ë°ûdG Oƒ````````` q©°S ó`````````````«©°S ø````H »````````∏Y â`````æH á``````éjóNá```````````````«ë°ûdG Oƒ````````` q©°S ó`````````````«©°S ø````H »````````∏Y â`````æH á``````éjóNIƒ````````````````°†YIƒ````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

»ÁÈdG á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

 

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1»```````````````````````ÁÈdG ß````````````````````````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2»````````````ÁÈdG á`````````````¶aÉfi á```````````Wô°T ó```````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3»``ÁÈdG á``¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

4»```````````ÁÈdG á```````¶aÉëÃ á```````MÉ«°ùdGh çGô````````àdG IQGOEG ô``````jóeGƒ`````````````````°†Y

5»```````````ÁÈdG á`````````````````````¶aÉëÃ ¥ô```````````````````£dG Iô````````````FGO ô```````````````jóeGƒ`````````````````°†Y

6»ÁÈdG á¶aÉëÃ QÉªãà°S’G èjhôJh á`YÉæ°üdGh IQÉ``éàdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

7»````````ÁÈdG á¶aÉëÃ á«YÉªàL’G á`````«ªæàdG Iô``````FGO ô````````jóeGƒ`````````````````°†Y

8…ô`````````````````HÉ÷G ó``````````````````````ªfi ø``````H á```````````````Ø«∏N ø``````H ó`````````````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

9»```````````````````````````ã«¨dG ¬````````````∏dGó```````````ÑY ø````````H ó``````````````````«©°S ø``````H ó```````````````````¡aGƒ`````````````````°†Y

10»```````````````````````````````````Ñ©μdG ó```````````````````````°TGQ ø``````H ¢ù`````````````«ªN ø``````H ó``````````````dÉNGƒ`````````````````°†Y

11»``````````````````````````````Ñ©μdG ó```````````````````ªfi ø````H ó````````````````````«©°S ø````H ó``````````````````````ªMCGGƒ`````````````````°†Y

12»`````````````````````````````````````©æŸG ó`````````````````````°TGQ ø````H »``````````````````````∏Y ø````H º````````````````````∏°ùeGƒ`````````````````°†Y

13á``````````````````````````«°ùeÉ°ûdG ¬`∏```dGó`````````````ÑY øH ¿É`````````````Ø∏N â````æH Iõ``````````jÉaIƒ````````````````°†Y

14á```````````````````````````````````jójõ«dG ó``````````````````ªfi øH ó```````````````°TGQ âæH º`````````````````jôeIƒ````````````````°†Y

15»```````````````````````````````````````Ñ©μdG ó``````````````````ªfi ø````H ó`````````````«ÑY ø````H ¢ù````````````«ªNGƒ`````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á«∏NGódG á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1á````````````````«∏NGódG ß`````````````````````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2á``````````````«∏NGódG á````````````````¶aÉfi á`````````````Wô°T ó```````````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3á````«∏NGódG á`¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

4á`````````«∏NGódG á``````¶aÉëÃ á`````«YÉªàL’G á`«ªæàdG ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

5á```````````````````«∏NGódG á````````¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh çGÎdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6á`````````````````«∏NGódG á```````````````¶aÉëÃ ¥ô``````````````£dG Iô```````````FGO ô``````jóeGƒ`````````````````°†Y

7á``«∏NGódG á``¶aÉëÃ QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉ`éàdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

8…ó`````````````«©°SƒÑdG á```````````````Ø«∏N ø```````H ó``````````````jGR ø```````H ó`````````````ªMCGGƒ`````````````````°†Y

9»``````````````````fÉbôØdG Oƒ`````````````©°S ø`````H º```````````````dÉ°S ø``````H Oƒ`````````````````````©°SGƒ`````````````````°†Y

10»````````````````∏«©°ûdG ó`````````````````«©°S ø````H »```````````````∏Y ø``````H Oƒ`````````````````````©°SGƒ`````````````````°†Y

11…OQƒ``````````````````dG ô`````````````````°UÉf ø```````H ó```````````````«ªM øH ô```````````````````°UÉfGƒ`````````````````°†Y

12»````````````Ñ«æ÷G »````````````````````∏Y ø````H ó``````````````````«©°S ø`````H ó``````````````«ÑYGƒ`````````````````°†Y

13»```````````````````æjô©dG ó``````````«©°S øH ¬`∏dGô````````````«N øH ó````````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

14…ô```````````````````````Ñ©dG ó``````````ªM øH ¿É``````````ª«∏°S øH ó``````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

15…ô```````````````````````Ñ©dG ó````````````°TGQ øH ó``````````«©°S øH Oƒ``````````©°SGƒ`````````````````°†Y

16»`````````````YQódG ¿Gó``````jƒ°S øH ó```````````````ªfi øH ô``````````````°UÉfGƒ`````````````````°†Y

17»``````````````````bhôëŸG ó````````````ªM øH ó`````````«©°S øH ¿É`````````£∏°SGƒ`````````````````°†Y

18…ô```````````````eÉ©dG »````````````∏Y øH ∞````````````°Sƒj øH ∑QÉ````````````ÑeGƒ`````````````````°†Y

19…ô```````````````````eÉ©dG º```````````cÉM øH º`````````dÉ°S ø````H ô`````````````°UÉfGƒ`````````````````°†Y

20»```````````````````fô≤dG ô`````````````°UÉf øH ¿É````````Ø∏N øH π`````````````````«∏NGƒ`````````````````°†Y

21»``````````````````fGóæ∏÷G ¬`∏dGó````````ÑY øH Oƒ```````````ªM øH Qó````````````HGƒ`````````````````°†Y

22»``````````````HÉ«°ùdG ∞```````````«°S øH ó``````````````«©°S øH ó```````````````````````«dhGƒ`````````````````°†Y

23»`````````````HQÉëŸG ∑QÉ`````````````Ñe øH π``````````°VÉa øH ô```````````````°SÉjGƒ`````````````````°†Y

24»`````````````fGƒcõdG ó`````````````ªfi øH ∞```````````«°S øH ó````````````````«dhGƒ`````````````````°†Y

25»`````````````fÉ¡ÑædG ∞`````````````«°S øH ó``````````````ªM øH ó`````````````````ªMCGGƒ`````````````````°†Y

26»``````````````````````````°UGô◊G ¬`∏dGó````````ÑY øH ô````````°UÉf øH »````````∏YGƒ`````````````````°†Y

27á`````````````````````````jô≤«°ûŸG ó``````````«©°S øH ó````````°TGQ âæH º``````jôeIƒ````````````````°†Y

á«∏NGódG á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb :™HÉJ
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

áæWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1á````````````````````````````````æWÉÑdG ∫É```````````````````````ª°T ß`````````````````````aÉfiÉ``````````````````°ù«FQ

2á```````````æWÉÑdG ∫É```````````ª°T á``````````¶aÉfi á`````````Wô°T ó````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3á``æWÉÑdG ∫Éª°T á`¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

4
QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ΩÉY ôjóe

 á```æWÉÑdG ∫Éª°T á¶aÉëÃ 
Gƒ`````````````````°†Y

5á``æWÉÑdG Üƒ```æLh ∫Éª°T »à¶aÉëÃ á«YÉªàL’G á«ªæàdG ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6á```````æWÉÑdG ∫É``ª°T á`¶aÉëÃ á````MÉ«°ùdGh çGô``àdG IQGOEG ô````jóeGƒ`````````````````°†Y

7á````````æWÉÑdG ∫É````ª°T á````¶aÉëÃ ¥ô```````£dG Iô```````FGO ôjóeGƒ`````````````````°†Y

8…ô``````````````HÉ÷G º```````````````dÉ°S øH ≈`````````````«ëj øH ¬`∏dGó`````````ÑYGƒ`````````````````°†Y

9»``````````````````°ù«FôdG ΩOÉ````````````N øH »`````````````∏Y øH º```````````«gGôHEGGƒ`````````````````°†Y

10»``````````YhQõŸG í`````````Ñ°üe øH ¬`∏dGó`````````ÑY øH ¢ù```````````«ªNGƒ`````````````````°†Y

11»```````````````````````````°SÉ«ŸG ó``````````````«ÑY øH »``````````````∏Y ø``````H º````````````ã«gGƒ`````````````````°†Y

12»```````````````°Tƒ∏ÑdG ó````````````ªMCG øH ó`````````````ªfi ø```H ∫OÉ`````````````YGƒ`````````````````°†Y

13…ó````````````````æμdG í``````````Ñ°üe øH ¿É````````````ª«∏°S ø``H ¿É``````````Ø∏NGƒ`````````````````°†Y

14»```````````````°SQÉØdG ¬`∏dGó```````````ÑY øH ∞```````````°Sƒj øH ô````````````°üfGƒ`````````````````°†Y

15»```````````````````````μjÈdG ó```````````ªfi øH º`````````dÉ°S øH ó```````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

16»```````````````````````£«£≤dG »``````````````∏Y øH º`````````dÉ°S ø````H ó`````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

17»`````````````````£«£≤dG Ö```````````jóg øH ó````````````«©°S ø```H »`````````````∏YGƒ`````````````````°†Y

18»```````````````°ù«ªÿG º````````````````dÉ°S øH ∞`````````````«°S ø````H º``````````````fÉZGƒ`````````````````°†Y

19…ó`````````````©°ùdG ô``````````````«¨°U øH º```````````````dÉ°S ø`````````````H ∞```````````«°SGƒ`````````````````°†Y

20»``````````````ª°SÉ≤dG ¿Gó````````ªM øH º``````dÉ°S ø````H øªMôdGóÑYGƒ`````````````````°†Y

21á``````````````````````jôeÉ©dG ô````````````°UÉf øH ó````````«ªM â`````æH É````````````jôKIƒ````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

áæWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1á``````````````````æWÉÑdG Üƒ```````````æL ß``````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2á`````````````````æWÉÑdG Üƒ``````æL á```````¶aÉfi á`````````Wô°T ó````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3
ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóe

á``````````æWÉÑdG Üƒ``æL á`¶aÉëÃ 
Gƒ`````````````````°†Y

4
á«YÉªàL’G á«ªæàdG óYÉ°ùe ΩÉY ôjóe

á``````æWÉÑdG ÜƒæLh ∫Éª°T »à¶aÉëÃ 
Gƒ`````````````````°†Y

5á```````æWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh çGÎdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6
 QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGOEG ôjóe

á`````æWÉÑdG ÜƒæL á¶aÉëÃ
Gƒ`````````````````°†Y

7á``````````````````æWÉÑdG Üƒ```````````æL á```¶aÉëÃ ¥ô£dG IôFGO ôjóeGƒ`````````````````°†Y

8…ô````````````WÉÿG ¢ù```````````````«ªN øH º``````````dÉ°S øH ¬````∏dGó````````````ÑYGƒ`````````````````°†Y

9»`````````````````°ûÑæÿG ó`````````````°TGQ øH ¬`∏dGó``````````ÑY ø``H ìÓ`````````°UGƒ`````````````````°†Y

10»```````````````°UhôÿG ó`````````````ªM øH ∞```````````°Sƒj ø``H ¿É``````````ª«∏°SGƒ`````````````````°†Y

11»``````````````````````dÉ£¡dG »``````````````∏Y ø````H ¿É````````````ª«∏°S ø```H º``````````dÉ°SGƒ`````````````````°†Y

12»`````````````fÉªμ◊G º`````````````dÉ°S ø````H »`````````````````∏Y ø`````H ó```````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

13»```````````````eÉjôdG ∞````````````«°S ø```H ó```````````````ªfi ø`````H º`````````````dÉ°SGƒ`````````````````°†Y

14»``````````````dƒ©ŸG ∫Ó`````````````````g ø````H ó````````````«©°S ø`````H Oƒ`````````````©°SGƒ`````````````````°†Y

15»````````````````````dƒ©ŸG ó````````````«©°S ø`````H ó`````````````ªfi ø````H Qó``````````````HGƒ`````````````````°†Y

16…ó````````«°TôdG ô`````````````°UÉf ø````H º```````````````````«∏°S ø```H »``````````````∏YGƒ`````````````````°†Y

17…ó````````````ªë«dG º````````````````LÉf ø``H º````````````dÉ°S ø```H ó````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

18…ó``````````````©°ùdG í```````````````dÉ°U ø```H º````````````dÉ°S ø``H ∫Ó``````````````gGƒ`````````````````°†Y

19»```````°SQÉØdG ¬`∏dGó`````````ÑY ø```H Üƒ```````````≤©j ø````H º```````````°SÉLGƒ`````````````````°†Y

20…ô`````````````ª©ŸG ó````````````LÉe ø````H ó``````````````«©°S ø```````H ∞`````````````«°SGƒ`````````````````°†Y

21á```````````«°SQÉØdG Qƒ````Ø¨dGóÑY øH ó`````ªfi âæH IOÉ``````````````ZIƒ````````````````°†Y

���� ��������.indd   10 01/01/2023   10:54 AM

-66-



(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á«bô°ûdG ÜƒæL á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1á````````````````«bô°ûdG Üƒ```````````````æL ß`````````````````aÉfiÉ``````````````````°ù«FQ

2á``````````«bô°ûdG Üƒ```````æL á```````¶aÉfi á````````Wô°T ó`````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3
ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóe

 á````«bô°ûdG ÜƒæL á`¶aÉëÃ 
Gƒ`````````````````°†Y

4
 á«YÉªàL’G á«ªæàdG ΩÉY ôjóe

á````````«bô°ûdG ∫Éª°Th ÜƒæL »à¶aÉëÃ
Gƒ`````````````````°†Y

5á`````````«bô°ûdG Üƒ`æL á¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh çGÎdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6
 QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG  IQGOEG ôjóe

á````````«bô°ûdG ÜƒæL á`¶aÉëÃ
Gƒ`````````````````°†Y

7á``````«bô°ûdG Üƒ`````æL á```¶aÉëÃ ¥ô``````£dG Iô``FGO ô```````jóeGƒ`````````````````°†Y

8»````````````````````````Áô©dG ó````````````ªfi ø`````H ô````````°UÉf ø`````H ó`````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

9»```````````````````Áô©dG ∑QÉ```````Ñe øH ¬`∏dGó``````````ÑY ø`````H á`````````````©ªLGƒ`````````````````°†Y

10»````````````Ñ°SGôdG ¬`∏dGó````````````ÑY ø````H á```````````Ø«∏N øH ¬`∏dGó`````````ÑYGƒ`````````````````°†Y

11»````````````````````````ª°TÉ¡dG Ö``````````````jóg ø```````H »`````````````fh ø```H ó````````````ª``MGƒ`````````````````°†Y

12»```````````````°ùjƒ©dG í````````````jƒ£dG ø`````H ¢ù````````````«∏M ø```````H ó`````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

13…Qhô```````````````°ùŸG ¢ù``````````«ªN ø`````H ó````````````°TGQ ø`````H ¢ù``````````«ªNGƒ`````````````````°†Y

14»```````````````Ñ°SÉμdG ¿É````````````£∏°S ø``H ó`````````ªfi ø`````H ¿É`````````£∏°SGƒ`````````````````°†Y

15…ó``````````````````«æ°ùdG ô````````````°UÉf ø```````H ó`````````«©°S ø`````H ô`````````````eÉYGƒ`````````````````°†Y

16»````````````````°SQÉØdG ¢ù```````«ªN ø```H ó``````````````ªM ø``````H ¿É````````````ª∏°SGƒ`````````````````°†Y

17»````````````````````Ñ«gƒdG »``````````fh ø`````H ó````````````````«ªM ø`````H √Oƒ````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

18á````````````````````````jƒ∏©dG ∑QÉ````````Ñe øH ¬`∏dGó````````ÑY âæH »````````fÉ¡JIƒ`````````````````°†Y

19…ô````````````````````Ø©÷G ¢ù``````«ªN øH í`````````````dÉ°U øH ±QÉ````````YGƒ`````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1á`````````````````````«bô°ûdG ∫É`````````````````ª°T ß``````````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2á```````````«bô°ûdG ∫É`````````ª°T á```````¶aÉfi á``````````Wô°T ó```````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3
 ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóe

á``````«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉëÃ
Gƒ`````````````````°†Y

4
á«YÉªàL’G á«ªæàdG óYÉ°ùe ΩÉ`Y ôjóe

á``````````«bô°ûdG ∫Éª°Th ÜƒæL »à¶aÉëÃ 
Gƒ`````````````````°†Y

5á`````«bô°ûdG ∫É``ª°T á``````¶aÉëÃ áMÉ«°ùdGh çGÎdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6
 QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGOEG ôjóe

á``````````«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉëÃ
Gƒ`````````````````°†Y

7á``````````````«bô°ûdG ∫É```ª°T á`¶aÉëÃ ¥ô£dG IôFGO ôjóeGƒ`````````````````°†Y

8»``````````````````````````````éæŸG …ó```````Y øH ó``````````````ªfi ø```H ó`````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

9…ó````````````````````````````jõ«dG »````````````∏Y øH ó```````````«©°S ø```H ô`````````°UÉfGƒ`````````````````°†Y

10»``````````````````Hƒæ≤dG º```````dÉ°S øH ó`````````````````ªfi øH ¿É``````````ª«∏°SGƒ`````````````````°†Y

11»```````````````Ñ«Ñ°ûdG ó````````«©°S øH ¬`∏dGó````````````ÑY øH ó``````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

12»`````````````````````````Ñ«gƒdG »``````````∏Y øH º````````````dÉ°S øH ô````````````eÉYGƒ`````````````````°†Y

13…ô``````````````````é◊G º```````````dÉ°S øH ô```````````°UÉf øH ó```````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

14»`````````````````````````μdÉŸG º`````````````dÉ°S øH ó``````````ªfi øH º```````````dÉ°SGƒ`````````````````°†Y

15»````````````````KQÉ◊G ó````````````ªM øH ¬`∏dGó`````````ÑY øH ó````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

16»``````````````ë∏°üŸG ≈```````````°ù«Y øH ó```````````ªfi øH Oƒ```````````ªMGƒ`````````````````°†Y

17…ó````````````©°ùdG ô``````````````eÉY øH ¿É``````````ª«∏°S øH ¿É``````````Ø∏NGƒ`````````````````°†Y

18»```````````````æ°ù◊G ó``````````«ªM øH ó`````````````«©°S øH ó``````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

19»````````````````````HÉ«°ùdG ¿ƒ````````````æ°T øH º``````````dÉ°S øH ∞`````````«°SGƒ`````````````````°†Y

20…ó``````````````````````°TGôdG ó```````````ªM øH ó``````````«©°S øH ó`````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

21…QGõ```````````````````````ØdG ó````````````«©°S øH ó```````````ªfi øH É`````````æ¡eGƒ`````````````````°†Y

22»`````````````````````````°ùÑ◊G ô````````eÉY øH ¬`∏dGó``````ÑY øH »`````````````∏YGƒ`````````````````°†Y

23á```````````````````````jôé◊G ó````````ªM øH »````````∏Y âæH á````````ªWÉaIƒ`````````````````°†Y

á«bô°ûdG ∫Éª°T á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb :™HÉJ
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

IôgÉ¶dG á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1Iô`````````````````gÉ¶dG ß```````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2Iô``````````gÉ¶dG á``````````¶aÉfi á````````````Wô°T ó```````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3Iô````gÉ¶dG á`¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

4Iô````gÉ¶dG á```````¶aÉëÃ á``````````«YÉªàL’G á``````«ªæàdG ΩÉ``````Y ô`````jóeGƒ`````````````````°†Y

5IôgÉ¶dG á¶aÉëÃ QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6Iô`````````````````gÉ¶dG á`````````````¶aÉëÃ ¥ô````````£dG Iô```````````````FGO ô`````````jóeGƒ`````````````````°†Y

7Iô````````````gÉ¶dG á```````¶aÉëÃ á````MÉ«°ùdGh çGÎdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

8»``````````````````````°SÉ°ù÷G ó```````````````«©°S ø````H ∞``````````````«°S ø```H ô``````````````°UÉfGƒ`````````````````°†Y

9»`````````````````````fÉÑ∏μdG ó````````````«©°S ø````H ó````````````````°TGQ ø`````H ¿É```````````£∏°SGƒ`````````````````°†Y

10…OÉ```````````````````````````````````ÑdG »```````∏Y ø`````````H í`````````````dÉ°U ø```````H ó`````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y

11…ô````````````````jó°ùdG ó```````````````«©°S ø``````H ∞`````````````«°S ø````H ó``````````````«©°SGƒ`````````````````°†Y

12»````````````````FÉ«ë«dG ó```````````°TGQ ø`````H ô``````````````°UÉf ø````H ¿Gó`````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

13…OÉ`````````````````````````ÑdG »```````````````∏Y ø`````H ó`````````````````°TGQ ø````````H ∞```````````«°SGƒ`````````````````°†Y

14á````````````````````````«NÉª°ûdG í``````````dÉ°U ø``````H »````````∏Y â```æH á``````NƒLIƒ````````````````°†Y

15…ó`````````````````````````````````jõdG ó``````````°TGQ ø`````````H »```````∏Y ø``````H ∞`````````````````«°SGƒ`````````````````°†Y
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(1474) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

≈£°SƒdG á¶aÉëŸ …ó∏ÑdG ¢ù∏éŸG π«μ°ûàH áªFÉb

Ωº````````°S’Gá```````Ø°üdG

1≈````````````````£°SƒdG ß`````````````````aÉfiÉ`````````````````°ù«FQ

2≈```````````£°SƒdG á`````````````````¶aÉfi á`````````````Wô°T ó```````````````````FÉbGƒ`````````````````°†Y

3≈``£°SƒdG á¶aÉëÃ ÊGôª©dG §«£îàdGh ¿Éμ°SE’G ΩÉY ôjóeGƒ`````````````````°†Y

4≈```````````£°SƒdG á``````````````¶aÉëÃ á```````````MÉ«°ùdGh çGô``````````àdG IQGOEG ô`````jóeGƒ`````````````````°†Y

5≈``£°SƒdG á¶aÉëÃ QÉªãà°S’G èjhôJh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGOEG ôjóeGƒ`````````````````°†Y

6≈````````````````£°SƒdG á`````````¶aÉëÃ ¥ô```````````````£dG Iô``````````FGO ô``````````jóeGƒ`````````````````°†Y

7≈``£°SƒdG á¶aÉëÃ á``«YÉªàL’G á````«ªæàdG Iô````FGO ô````jóeGƒ`````````````````°†Y

8»`````````````°Sƒ°Sô◊G ó````````````ªfi ø```````H ó``````````ªM ø`````````H π````````````«≤YGƒ`````````````````°†Y

9»``````````°Sƒ°Sô◊G ø`````````°ùfi øH º````````````````dÉ°S øH ¿Gó`````````````ªMGƒ`````````````````°†Y

10»```````````````````fÉªμ◊G ó```````````«©°S øH ¬`````````∏dGó``````````ÑY øH º``````````````dÉ°SGƒ`````````````````°†Y

11»````````````````````````∏«`Ø¨dG º````````````````dÉ°S øH ó````````````````````ªM øH Qƒ```````````````°üæeGƒ`````````````````°†Y

12»````````````Ñ«æ÷G ¢ù`````````````````````«ªN øH ó`````````````«©°S ø````````H á`````````````````Ø«∏NGƒ`````````````````°†Y

13»``````````````````````````Ñ«æ÷G ô````````````````ÑæY ø````H á``````````````©ªL ø````H ó```````````````jGRGƒ`````````````````°†Y

14»`````````````Ñ«æ÷G Ö````````````````````«°üf øH º``````````````````dÉ°S øH á``````````````````©ªLGƒ`````````````````°†Y

15»```````````Ñ«æ÷G ¿hó```````````````````ÑY øH ó```````````````````jGR øH ¬`````````∏dGó``````ÑYGƒ`````````````````°†Y

16á``````````````«°Sƒ°Sô◊G ó``````````````````«©°S øH í```````````dÉ°U âæH Iô````````````¡eIƒ````````````````°†Y

17»````````````````````````Ñ«æ÷G Qƒ```````````````ØæN øH ó``````````````ªMCG øH ó````````````ªfiGƒ`````````````````°†Y
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

قــــــرار وزاري 

رقـــــم 2023/3

باإلغاء  نيابات ومراكز اإدارية وتعديل امل�ستوى اإلإداري لعدد من النيابات

ا�ستنادا اإىل نظام املحافظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/36,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة اإلأولـــــى 

تــلغـى النيابـات واملراكـز االإداريـة فـي الواليـات املبينة فـي امللحقني رقمي )1( و )2( املرفقني.

املــادة الثانيــــة

يـعدل امل�ستوى االإداري للنيابات املبينة فـي امللحق رقم )3( املرفق لتكون فـي م�ستوى مراكز اإدارية.

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار, اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

يـن�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية, ويـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�سدر فـي: ٨  من جمادى اإلآخرة ١٤٤٤هـ 

املوافــــق: ١ من ينايــــــــــــــــــــــــر 2023م

حمـود بن فـي�سـل البو�سعيـدي

                            وزيـــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة

-72-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

امللحـــق رقـــم ) ١ (

النيابات التي مت اإلغاوؤها بالقرار الوزاري رقم 2023/3

النيابــــــــــةالوإليــــــــــــةم

�ساللــــــــــــة1

طيطـــــــــــــــــــام

غــــــــــــــــــــــــــدو

حجـيـــــــــــــــــــف

قريون حريتــــــــي

زيــــــــــــــــــــــــــك

األ�ســــــــــــــــــــــــان

طاقــــــــــــــــــة2

مدينـــة احلــــــــق

جـبـجـــــــــــــــــات

طـــوي اأعتيـــــــــرمربــــــــــــــــاط3

ثمريـــــــــــــــت٤

ذهبـــــــــــــــــــــون

بربــــــــــــــــــــزوم

بيثنـــــــــــــــــــــــة

حلوف وم�سحيلــة

خ�سرفـي�سلكـــــــــــــوت٥

بــركـــة املــــــــوزنــــــــــــــــــزوى6

دمــــــــــــــــــــــــــاءدماء والطائيني٧
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امللحـــق رقـــم ) 2 (

املراكز اإلإدارية التي مت اإلغاوؤها بالقرار الوزاري رقم 2023/3

املركــــز اإلإداريالوإليـــــــــــةم

�ساللــــــــــــة1

بيـــــــت فا�ســــــل

بيــــــــت �سعيــــــد

اأمب�ســــــــــــــــــــــق

هيـــــــــــــــــــــــــام

املغ�سيــــــــــــــــــــل

جحنيـــــــــــــــــــن 

عيبــــــــــــــــــــوت

طاقـــــــــــــة2

خـبـــــــــــــــــرارت

�ســيـحيــــــــــــــــت

ثمريــــــــــت3

قتبيت �سدحــــون

حنفـيت ال�سمالـــي

حنفـيت اجلنوبــي

مق�ســــــــــــن٤

ك�سرة قتبيــــت

فـر�ســــة قتبيــــت

�ســــــــــــــدح٥

جوفــــــــــــــــــــــاء

حدبيــــــــــــــــــــن

الـــرو�ســـــــــــــــــةخ�ســـــــــــب6

عويفـيةبهــــــــــــــالء٧
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امللحـــق رقـــم ) 3 (

النيابـــات التـي تــم تعديــل م�ستواهـــا اإلإداري

اإلى مراكز اإدارية بالقرار الوزاري رقم 2023/3

النيابـــةالوإليــــة

ثمريـــــــــــت

ذهبــــــــــــــــون

بربـــــــــــــــزوم

بيثنــــــــــــــــــة
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــرار وزاري 

رقــم ٦٣0/2022
باإ�سدار الئحة تنظيم اإجراءات معرفة امل�ستفـيد احلقيقي

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سجل التجاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/3،
واإلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/55،

واإلى قانون مكافحة غ�سل اإلأموال ومتويل اإلإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30،
واإلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18،

واإلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال اإلأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/50،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن تنظيم اإجراءات معرفة امل�ستفـيد احلقيقي باأحكــام الالئحة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

يجب على ال�سركات التجارية توفـيق اأو�ساعها طبقا إلأحكام الالئحة املرفقة، خالل �سهر 
واحد من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي:  4  من جمـادى االآخرة 1444هـ
املوافـــــق: 28 من دي�سمبـــــــــــــــــر 2022م

قيـــ�س بن مـحمــد بن مو�ســى اليـو�سـف                                                        
                                 وزير التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار

-76-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

 الئحة تنظيم اإجراءات معرفة امل�ستفـيد احلقيقي

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:
الــوزارة: 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار.
الوزيــــر: 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار.
الدائرة املخت�سة: 

دائرة الرقابة على املن�ساآت التجارية بالوزارة.
امل�ستفـيد احلقيقي: 

ال�سخ�س الذي ميتلك اأو ميار�س �سيطرة فعلية نهائية على �سركة جتارية، ب�سورة مبا�سرة 
اأو غري مبا�سرة، كما يت�سمن ف�سال عن ذلك اأي �سخ�س ميتلك ال�سيطرة اأو امللكية من خالل 

�سل�سلة ملكية، اأو عن طريق اأي �سوابط اأخرى غري ال�سيطرة املبا�سرة.
�سجل امل�ستفـيد احلقيقي: 

�سجـــل تدون فـيــه بيانــات امل�ستفيدين احلقيقيني من ال�سركاء اأو امل�ساهمني الذين ميتلكون 
ن�سبة إل تقـــل عــن )25٪( خم�سـة وع�سرين فـي املائة من اأ�سهم ال�سركة، اأو ما يعادل تلك 

الن�سبة من ح�س�س. 

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على كافة ال�سركات التجارية املن�سو�س عليها فـي قانون ال�سركات 
التجارية امل�سار اإليه با�ستثناء �سركات امل�ساهمة العامة.

املــادة ) ٣ (
تلتزم ال�سركات التجارية باإلآتي:

الالئحة،  بهذه  املرفق  رقم )1(  للملحق  وفقا  للم�ستفـيد احلقيقي  �سجل  اإن�ساء   -  1
واإتاحته للدائرة املخت�سة عند الطلب. 

2 - تدوين البيانات املطلوبة فـي امللحق رقم )1( لكل امل�ستفـيدين احلقيقيني الذين 
ميتلكون ما ن�سبته )25 ٪( خم�سة وع�سرون فـي املائة على اإلأقل من اأ�سهم ال�سركة 

اأو ما يعادل تلك الن�سبة من ح�س�س.
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وتقدمي جميع  لتوفـري  �سلطنة عمان  فـي  واحد مقيم  �سخ�س طبيعي  تفوي�س   -  3
املعلومــــات اإلأ�سا�سيـة ومعلومــات امل�ساهمـــني ومعلومــات امل�ستفـيديــن احلقيقيني 

اإلى الوزارة، وقيده فـي ال�سجل التجاري. 
4 - ت�سجيل اأي تغيريات تطراأ علــى املعلومــات الواردة فـي �سجل امل�ستفـيـــد احلقيقــي 

خالل )5( خم�سة اأيام عمل بحد اأق�سى من وقت علم ال�سركة بالتغيري.
5 - اأن تطلب بانتظام من امل�ستفـيدين احلقيقيني، ومن يتولى اإدارة ال�سركة التحقق 
من املعلومات امل�سجلة فـي �سجل امل�ستفـيد احلقيقي والتاأكد من �سحتها ودقتها 

واكتمالها.
باملعلومات  يتعلق  فـيما  وحمدثا  دقيقا  احلقيقـــي  امل�ستفـيـــد  ب�سجــل  اإلحتفـــاظ   -  6

املطلوبة منها. 
7 - اإلحتفاظ بجميع �سجالت ال�سركة ملدة إل تقل عن )10( ع�سر �سنوات من تاريخ اإ�سدار 
ال�سجالت، وملدة إل تقل عن )5( خم�س �سنوات من تاريخ حل ال�سركة وت�سفـيتها، 

وميكن اإلحتفاظ بهذه امل�ستندات اإلكرتونيا.

املــادة ) 4 (
يجـــب اإلحتفـــاظ ب�ســجل امل�ستفـيـــد احلقيقـــي فــــي مـــقر املركز الرئي�سي لل�سركة امل�سجل 
فـي ال�سجل التجاري، كما ميكن اإلحتفاظ بها اإلكرتونيا، وبطريقة متكن ال�سركة من توفـري 

وتقدمي البيانات الواردة فـيه اإلى الوزارة خالل )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ طلبها.

املــادة ) ٥ (
فـي حال خمالفة ال�سركات التجارية اأيا من اأحكام هذه الالئحة، يجوز للوزارة توقيع اأحد 

اجلزاءات اإلإدارية اإلآتية:
1 -  اإلإنذار الكتابي.

2 - غرامة اإدارية إل تزيد على )1000( األف ريال عماين.
3 - اإيقاف ال�سجل التجاري ملدة إل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر. 

وت�ساعف العقوبة الواردة فـي البندين )2( و )3( من هذه املادة فـي حالة تكرار املخالفة.

املــادة ) ٦ (
يجوز ملن وقع عليه اأي من اجلزاءات اإلإدارية املن�سو�س عليها فـي املادة )5( من هذه الالئحة، 
اأن يتظلم اإلى الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بقرار املخالفة اأو علمه به، 
ويجب على الوزير البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب 

مرور هذه املدة دون رد قبوإل للتظلم.
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ملحــق رقــم ) 1 (

البيانات املطلوبة فـي �سجل امل�ستفـيد احلقيقي 

اأوال: بالن�سبة لل�سركاء اأو امل�ساهمني من اإلأ�سخا�س الطبيعيني:

1 - اإل�ســـم الكامـــل وفقـا للهويــة اأو وثيقة ال�سفر )اإرفاق ن�سخة طبق اإلأ�سل منها 

على اأن تكون �سارية املفعول(.

2 - اجلن�سية، وتاريخ امليالد، ومكان امليالد، والعنوان.

3 - تاريخ وجهة اإلإ�سدار، وتاريخ اإلنتهاء.

4 - مكان اإلإقامة، والعنوان الذي تر�سل اإليه اإلإخطارات.

5 - ا�سم جهة العمل، وعنوانها.

6 - عدد احل�س�س اأو اإلأ�سهم التي ميتلكها.

7 - تاريخ اكت�ساب ال�سفة ك�سريك اأو م�ساهم فـي ال�سخ�س اإلعتباري.

ثانيا: بالن�سبة لل�سركاء اأو امل�ساهمني من اإلأ�سخا�س اإلعتباريني:

1 - اإل�سم، وال�سكل القانوين، وعقد التاأ�سي�س.

2 - عنوان املكتب الرئي�سي اأو مكان العمل الرئي�سي، واإذا كان ال�سخ�س اإلعتباري 

اأجنبيـــا، يجــب ذكــر ا�سـم وعنــوان ممــثله القانونـي فـي �سلطنة عمان، وتقدمي 

ما يفـيد ذلك.

3 - النظام اإلأ�سا�سي اأو اأي وثائق مماثلة اأخرى معتمدة.

4 - ت�سجيل بيانات اإلإدارة التنفـيذية لدى ال�سخ�س اإلعتباري، املحددة فـي وثيقة 

ال�سفر اأو الهوية.
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

ا�ستــــدراك

تنوه املرا�ســم ال�سلطانيــة اإىل اأنه قد وقع خطاأ مادي عند ن�سر اأمر مـنح و�ســام اال�ستحقـــاق 

للثقافــة والعلـــوم والفنــــون واالآداب من الدرجة الثانية للفائزين بجائزة ال�سلطان قابو�س 

العــــــدد )١٤٧٣(،  الر�سميـــة  فـــي اجلريـــدة  املن�ســور  ٢٠٢٢م،  لعام  والفنون واالآداب  للثقافة 

ال�سادر فـــي ١ جمـادى االآخــــرة ١٤٤٤هـ، املوافــــــق ٢٥ دي�سمبــــــر ٢٠٢٢م، اإذ ورد البند رقم )١( 

على النحو االآتي:

املجــــالا�ســـم الفائـــزم

حتقيق الرتاث العماينحــــــارث بـــن حممــــــد بـــن �سامــــــــ�س البطا�ســـــــي١

وال�سحيــــــح هــــــــو:

املجــــالا�ســـم الفائـــزم

حتقيق الرتاث العماينال�سيخ / حـــارث بن حممـــد بن �سامــــ�س البطا�ســي١

لـــذا لـــزم التنويـــه.

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة
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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: 149333

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

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

تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، 

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

والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سلف للخدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150697

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائدة للمطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق)البيع بالتجزئة لل�سجاد واملوكيت، بيع األأثاث(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروب القارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157521

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احلجز لل�سفر، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب األإنرتنت، ترتيب 

تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإىل اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف ال�سعيدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157522

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط ال�سريعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157524

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة فلج الفرو�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157525

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة الدولية للتموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157529

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكنز العــربي الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157530

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإنتاج املو�سيقى)معهد تعليم املو�سيقى والفنون اجلميلة ألإظهار املواهب ال�سخ�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإيقاع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157531

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اإمارة الغبرياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157532

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ريا�س اأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجد ال�ساعد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157533

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور  دوار  زيت 

فواكه، اأمالح جينية ألأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، 

الكبد، منتجات غذائية  الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم  الهند، زيت جوز  دهن جوز 

من ال�سمك، رقائق فواكه، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، بي�س احللزون لال�ستهالك، 

�سمك  �سمك معلب، دقيق  بي�س �سالح لالأكل،  توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، 

مملح،  �سمك  مقلية،  بطاطا  فطائر  معلبة،  حلوم  معلبة،  فواكه  الب�سري،  لال�ستهالك 

بال�سكر،  تفاح، توت بري مطبوخ  خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س 

طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�س معجونة احلم�س، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه، 

روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، 

بذر  زيت  زأليل،  حليب  حم�سرة،  بذور  )�سمك(،  مو�س  املح�سرة،  ال�سم�س  عباد  بذور 

الكتان معد لالأكل، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين 
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م�سرب،  خر�سوف  األأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال 

حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق 

معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل هري�س اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون 

اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات  ال�سوفان، كرمي  املطبخي، حلم جممد، حليب  لال�ستعمال 

جممدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية 

�ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، 

حليب  احلليب،  بدائل  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق 

اللوز، حليب األأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها 

حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفي�س �سمك القد اململح 

واملجفف، فطائر جنب القري�س املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 

اأقرا�س جبنة التوفو، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه املح�سرة، حلم البط املكبو�س، نقانق 

اللحم، فطائر  البي�ساء مع  الفا�سولياء  اأبي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء  بودينغ  �سجق، 

البطاطا املب�سورة، لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، 

مركزات تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، الرخويات غري 

تعتمد على  املنزيل، م�سروبات  بالربوتينات، اجلنب  والغني  الطازج  الكوارك  احلية، جنب 

بال�سكر(،  )املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  ال�ساحلة لالأكل،  املجففة  الزهور  اللبنيك،  حم�س 

الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل، زألل بي�س للطعام، خال�سات طحالب 

للطعام، جيالتني هالم للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك األأن�سوفة غري احلي، زبدة 

الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوألتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زألل بي�س، 

حلوم  حمفوظة،  فواكه  كافيار،  اللحم،  مرق  ألإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية 

للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز  امللفوف،  خملل  مقلية،  بطاطا  رقائق  مطبوخة، 
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مركزات املرق، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة، 

جبنة،  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات 

فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، �سرائح �سمك طرية فيلية، اأنفحة 

فواكه،  لب  الفواكه،  فواكه مطبوخة، هالم جلي،  العجل،  غ�ساء معدة  اللنب من  خمرية 

حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، 

للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي  فول �سويا حمفوظ 

على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت 

لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، �سفار بي�س، لنب 

رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري 

م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

ال�سائد فيها، لنب خمي�س، منتجات احلليب، عد�س حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، 

نخاع عظم احليوانات للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل 

للطعام، مك�سرات حم�سرة، بي�س، بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، زيتون 

حمفوظ، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، خملالت، بازألء حمفوظة، �سجق، 

حلوم مملحة، م�ستح�سرات ألإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، �سلطات 

فواكه، �سردين، �سلمون، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زألل بي�س للطعام، خال�سات 

طحالب للطعام، جيالتني هالم للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك األأن�سوفة غري احلي، 

زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوألتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زألل 

حمفوظة،  فواكه  كافيار،  اللحم،  مرق  ألإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س، 

حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، 

مركزات املرق، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة، 
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جبنة،  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات 

فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، �سرائح �سمك طرية فيليه، اأنفحة 

فواكه،  لب  الفواكه،  فواكه مطبوخة، هالم جلي،  العجل،  غ�ساء معدة  اللنب من  خمرية 

حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، 

للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي  فول �سويا حمفوظ 

على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت 

لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، �سفار بي�س، لنب 

رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري 

م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

ال�سائد فيها، لنب خمي�س، منتجات احلليب، عد�س حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، 

نخاع عظم احليوانات للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل 

حمفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق،  بي�س  بي�س،  حم�سرة،  مك�سرات  للطعام، 

زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، خملالت، بازألء حمفوظة، 

�سجق، حلوم مملحة، م�ستح�سرات ألإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، 

�سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراجان ال�سياحية والتن�سيق الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157534

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة جنوم �سنا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157538

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجواء الوطن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157540

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مد ق�سري اإ�سالم و�سركاوؤه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157541

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جهاد البحري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157542

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كب�سوألت القهوة الفارغة، القهوة الكهربائية)اآألت خا�سة بالقهوة وكب�سوألت القهوة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جاك�سون التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157546

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي العهد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157547

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات األ�ست�سارة فـي جمال األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرابط ال�سريع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157549

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القنوات احلديثة املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157550

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لغايــات  دواء  اأقرا�س  �سيدألنيـــة،  لغايــات  كب�ســوألت  ال�سيدليــة،  لالأغـــرا�س  كالبــتو�س 

�سيدألنيـة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التمام الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلظنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157551

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيتزا )�سنع الفطائر باأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التمام الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157554

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بوظة،  الذرة،  ف�سار حب  ذرة،  رقائق  �ساي،  كعك،  بان،  الوفل، خبز  كعك  ب�سكويت،  با�ستا، 

معكرونة،  معجنات،  معكرون  باحلليب،  �سوكوألتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات 

فطائر، معجنات، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، كرو�سان )نوع من املعجنات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سال�سل وادي ال�سحنت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157555

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سل�سات طماطم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإمناء الدارلل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157558

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اأمواج للتخفي�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157560

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البناء،  املباين،  عزل  الرطوبة،  ملنع  املباين  معاجلة  املباين،  اإن�ساء  على  األإ�سراف  األإن�ساء، 

دهان األأ�سطح الداخلية واخلارجية، البناء بالطوب، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة املتميزة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157561

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكانتينات،  املتنقلــة  اأو  املوؤقتة  املطاعــم  خدمات  الكافترييات،  خدمــات  املقاهــي،  خدمــات 

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دانيال للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157562

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات املقاهي، خدمات النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روعة األأمكنة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157566

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء جان املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157567

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سبه اجلزيرة املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157568

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع لوازم الرحالت والتخييم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأبراج الف�سية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157576

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم طلبات 

ال�سراب ب�سكل اأ�سا�سي مع القهوة(، خدمات املطاعم)املطاعم املتخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مواهب األأن�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157579

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الداخلية  األأ�سطح  دهان  املركبات،  غ�سل  املركبات،  ت�سحيم  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة 

املركبات،  �سيانة  لل�سداأ،  م�سادة  مبواد  املركبات  معاجلة  املركبات،  تلميع  واخلارجية، 

التلميع بالورني�س، تنظيف املركبات، تغيري بطاريات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157580

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قم�سان )الفانيالت واألإزارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع �سناو الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157581

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واألأدوات املكتبية، بيع الكتب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل الرديني للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157582

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املعلومات  الدعم فـي جمال تقنية  الهواء،  التدفئة وتكييف  ال�سبكات،اإ�سالح نظم  �سيانة 

والربجمة احلا�سوبية، اإ�سالح و�سيانة املعدات الكهربائية األأخرى، اإ�سالح و�سيانة حوايا 

األإلكرتونية،  املكونات  )املكثفات( وغريها من  واملوا�سعات  التيار  ت�سحيح  واأجهزة  الوقود 

اإ�سالح األأعمال الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة الرابعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157583

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قم�سان)الفانيالت واألإزارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع �سناو الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157584

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البحث العلمي، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال 

التكنولوجيا، اأبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات األخرتاع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق للتطوير واألبتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157586

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع فطائر حمالة بانكيك وكيك مغطى بال�سكر جممد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الهندباء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157587

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األجتاه ال�سحيح لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

-105-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157588

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطاعم،  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات 

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك 

)الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بن جحوم الناخبي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157589

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمالت الت�سوق والبيع باجلملة والت�سدير واأل�سترياد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقطة العالية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157593

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع متور، وقهوة، وهيل، وم�ستقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدار املا�سي للتجارة واملقاوألت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157599

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء ألرين الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157607

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مدار�س احل�سانة)ح�سانة اأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار ال�سمو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157611

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حفر األآبار، عمليات احلفر العميقة ألآبار النفط اأو الغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فالينت عمان خلدمات حقول النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157612

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معر�س بيع و�سراء ال�سيارات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأدمي األأر�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157613

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأماكن  خدمات  واأل�سرتاحة(،  النزل)ال�ساليهات  خدمات  املوؤقتة،  األإقامة  اأماكن  تاأجري 

اأماكن  املتنقلة، حجز  املباين  تاأجري  الفنادق،  فـي  الفنادق، احلجز  ال�سياح، خدمات  اإقامة 

تاأجري  األجتماعات،  غرف  تاأجري  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة،  األإقامة 

اخليم، خدمات األ�ستقبال فـي اأماكن األإقامة املوؤقتة اإدارة حاألت الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دار العني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157615

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكتب حماماة وا�ست�سارات قانونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد الوهيبي للمحاماة واأل�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157617

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأقرا�س  طبيعية،  حمليات  بانكيك،  حمالة  فطائر  حلويات،  �سوكوألتة،  �سكرية،  حلويات 

�سكرية حلويات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة البنف�سج الهادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157619

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون 

الزينة والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممود ال�سامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157622

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سد لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157624

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساعل منح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157625

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، 

مطاعم  خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  النزل،  حجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات 

اخلدمة الذاتية، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، تاأجري غرف األجتماعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللبان للفنادق واملنتجعات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157626

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بن غري حمم�س،  قهوة،  كاكاو،  الوفل،  �سكرية، كعك  ب�سكويت، حلويات  للقهوة،  منكهات 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور جمان الذهبية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157627

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوزنة للتجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157637

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظالل األأخوة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157641

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س، عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربن�سي�سة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157644

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرعيل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157654

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الزهور الطبيعية وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سد م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157656

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإعمار عز للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157658

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ب�سرية،  الب�سر  تقومي  عد�سات  للنظارات،  خيوط  عينية،  عد�سات  للنظارات،  �سال�سل 

عد�سات �سيئية ب�سرية، عد�سات ب�سرية، نظارات مكربة ب�سرية، عد�سات للنظارات، مرايا 

ب�سرية، اأطر للنظارات، علب للنظارات، نظارات �سم�سية، اأغطية عد�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طالبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157660

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة الزهور الطبيعية وال�سناعية والعطور واحللويات والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدة لالأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157661

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإىل  امل�سافرين  لالأ�سخا�س  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سفر،  مقاعد  حجز 

توفري  ال�سياحية،  األأماكن  ألرتياد  النقل  خدمات  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  اخلارج، 

تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر، تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، خدمات قيادة ال�سيارات، 

احلجز لل�سفر، النقل باحلافالت، نقل امل�سافرين، تنظيم رحالت بحرية، تاأجري املركبات، 

نقل ركاب، النقل ب�سيارات األأجرة، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، معلومات 

النقل، تاأجري غرف الغو�س، تاأجري بدألت الغو�س، النقل اللوجي�ستي، تاأجري الطائرات، 

خدمات األ�ستخدام امل�سرتك لل�سيارات، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق 

عرب األإنرتنت، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان للمقاوألت واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157662

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�سان العرب املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157663

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اك�س�سوارات ال�سيارات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول املثالية النظامية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157664

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ألأجهزة احلا�سب األآيل والربامج غري املعدة كطلب 

العميل، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابتكار ال�سرق األأو�سط لتجارة اأجهزة احلا�سب األآيل ولوازمه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157665

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزياء رويدا املحروقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157666

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة معامل بهالء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157667

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق)اإدارة امل�ساريع ال�سناعية ومكتب اإداري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدقم هايبورت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157670

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين واألإعا�سة )األأطعمة واألأ�سربة(، التزويد بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التموين والتجهيزات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157671

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل اجلوي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املر�ساة الزرقاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157672

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ستئجار  املركبات،  تاأجري  ال�سياحية،  األأماكن  ألرتياد  النقل  خدمات  ال�سيارات،  تاأجري 

نقل  ال�سفر(،  تذاكر  ال�سفر)حجز  مقاعد  حجز  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  ال�ساحنات، 

امل�سافرين، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، تغليف الب�سائع، خدمات تغليف الهدايا، تاأجري 

اجلرارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل الزاهي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157673

فـي الفئة36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حتويل األأموال اإلكرتونيا)اأن�سطة مزودي خدمة املدفوعات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحويالت الرقمية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157674

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهناز وح�سني للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157675

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حتويل األأموال اإلكرتونيا)اأن�سطة مزودي خدمة املدفوعات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحويالت الرقمية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157678

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )العناية باملركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء يا�سر التوبي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157679

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادميية الربجمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157681

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، خدمات وكاألت التوظيف، اإدارة 

األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اعمال 

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية او ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية واألإعالن، درا�سات 

ن�سر  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  األأعمال،  فـي  احلقائق  تق�سي  األأعمال،  تقييم  ال�سوق، 

الدعاية  العامة،  العالقات  األأعمال،  اأبحاث  واإعالن،  دعاية  واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س 

واألإعالن عرب التلفزيون، خدمات عر�س عامة، خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، خدمات 

امل�سورة فـي اإدارة األأعمال، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واألإعالن اأو ترويج املبيعات، اأبحاث 

الت�سويق، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات األأعمال املهنية، التنبوؤات األقت�سادية، تنظيم 

اأو دعائية، ا�ستطالعات الراأي، توظيف األأفراد، تاأجري امل�ساحات  املعار�س لغايات جتارية 

األإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، معاجلة الن�سو�س، جتميع املعلومات فـي قواعد 

بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�س مهنية لغايات 

جتارية واإعالنية، األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، البحث عن املعلومات 

فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، تاأجري وقت للدعاية واألإعالن فـي و�سائل األإعالم، خدمات 

اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف، األختبارات النف�سية ألختيار املوظفني،  اقتطاع األأخبار 

جتميع  واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  كتابة  األأعمال،  فـي  امل�ساعدة  التجميع  خدمات 

األح�سائيات، التخطيط لغايات الدعاية واألإعالن، اإنتاج األأفالم األإعالنية، ت�سويق، توفري 

معلومات األت�سال للتجارة واألأعمال، حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات، ت�سميم مواد 

للتوفيق بني  األأعمال  فـي قطاع  الو�ساطة  للغري، خدمات  دعائية  تاأجري ألفتات  دعائية، 

امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�س ورواد األأعمال الباحثني عن متويل، األ�ست�سارة 

ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي جمال العالقات العامة، األ�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

لل�سلع  الرتويج  الغري،  با�سم  األأعمال  التفاو�س على عقود  الدعاية،  فـي جمال  األت�سال 

واخلدمات من خالل رعاية األأحداث الريا�سية، خدمات األ�ستخبارات ال�سوقية، الت�سويق 

األ�ستهدافــي، خدمات اإدارة األأعمال املوؤقتة، خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثريابز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157682

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل ال�سيارات والتلميع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرحــــــى للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157684

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن علي بن حممد ال�سحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157689

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سماء املرجانية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157690

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن قا�سم العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157691

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرباعم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157697

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ست�سارات مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التزام لال�ست�سارات ال�سرعية املالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157698

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�سا�سها  با�ستا، بيتزا، قطع خبز حمم�س، برغل، �ساي، منكهات للقهوة، قهوة، م�سروبات 

اأ�سا�سها دقيق،  بانكيك، فطائر، فطائر  القهوة، م�سروبات قهوة باحلليب، فطائر حمالة 

باملك�سرات،  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  )حلوى  النوغات  باجلنب،  �سندوي�سات  �سندوي�سات، 

خبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باهي املب�سم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157699

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكاتب التن�سيق الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سافنات العاديات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157702

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سل املركبات، الغ�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الزيوت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157704

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حجز مقاعد ال�سفر)وكاألت �سفر وجوألت �سياحية(، احلجز لل�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجرا�س �سداب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157705

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأعراف املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157707

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برادات وحمالت الت�سوق، ال�سوبرماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سواق م�سقط لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157711

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبواب الرحمن املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157712

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنظمة ال�سم�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157714

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 

تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الروا�س والبو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157716

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ردهة للت�سميم الداخلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157717

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)�سالون جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز هدى لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157718

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حرف ال�سرق لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157720

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157721

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مناديل من الورق، مناديل من الورق للموائد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سخور األأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157722

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، حتديث مواد الدعاية واألإعالن، ن�سر ن�سو�س الدعاية 

املبيعات،  ترويج  اأو  واألإعالن  الدعاية  اإعداد مناذج  بالراديو، خدمات  األإعالن  واألإعالن، 

واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  كتابة  �سبكات احلا�سوب،  املبا�سرة على  والدعاية  األإعالن 

التخطيط لغايات الدعاية واألإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سور املتحركة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157724

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دورات درا�سية باملرا�سلة، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، التعليم 

فـي املدار�س الداخلية، التعليم الديني، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الباب العايل للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157725

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س جاهزة وكماليات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املفخرة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157946

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكاتب الت�سميم والطباعة على ال�سا�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البجعات البنف�سجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158054

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأحذية ن�سفية)اأحذية ملعب ترابي واأحذية عمال بناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لبان الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158414

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العطور، والبخور، م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سرقي للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158596

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات ومواد الزينة الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سوف املتاألقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158660

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األأكادمييــات للرتبيـــة والتعليــم، اإعــادة التدريــب املهنــي، التوجيــه املهنـي ن�سائح تعليمية 

اأو تدريبية، التدريب العملي عر�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكلية العاملية للهند�سة والتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158666

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ملحمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء ال�ساملي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158960

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكتب جلب األأيادي العاملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األأزدي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159009

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذو النورين الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159313

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

موقع اإلكرتوين وتطبيق اإلكرتوين خا�س بخدمات مكاتب املحاماة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القلم الربونزي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159554

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النجارة، اإ�سالح التنجيد، تنجيد األأثاث )ور�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الق�سور اخل�سبية املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159592

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمني واأ�سامة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159663

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تقدمي الوجبات األأ�سا�سية وامل�سروبات الباردة وال�ساخنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرهج الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159908

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: في�سل الرا�سبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159973

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املربى، اجللي، احلليب وم�ستقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160095

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات تبخري، عطور، زيوت للعطور والروائح، عطور، �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سود الغبرياء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160096

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيوت للعطور والروائح، م�ستح�سرات تبخري، عطور، �سناعة عطور، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سود الغبرياء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160097

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيوت عطرية، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات تبخري، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سود الغبرياء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 101160

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اجلفـيلي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 413 ر.ب: 400, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/3/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102412

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية ال�سحية للكائنات الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي ال �سي �سي انرتنا�سيونال انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اكارا بيلدينج, 24 دي كا�سرتو ا�سرتيت, وي�سخام�س كاي 1, رود تاون, 

تورتوال, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: ٨/2016/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 105946

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوائم الثالث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/11/17

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1252٨0

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة الطابوق االأ�سمنتي املفرغ واالأجر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعيد بن خلفان القطيطي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 160 ر.ب: 326, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125346

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رو�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهبة الدولية للم�ساريع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 420 ر.ب: 630, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 12٨777

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتاأجري ال�سقق املفرو�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريدان �ساللة املتميزة للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1٨0 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133675

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج ال�سرايا املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سحم, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 13401٨

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج ال�سرايا املتحدة للتجارة ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سحم, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134193

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املجوهرات والذهب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االأفراح العاملية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 23 ر.ب: 315, والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/1

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134195

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات امل�ستثمرين ورجال االأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنوين للحلول واالأعمال �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 119 ر.ب: 102, احليل اجلنوبية, والية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 147155

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرهج الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149537

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهند واأبو �سراج للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1572٨٨

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والب�سري  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  والت�سوير  العلمي  مالحية)امل�سح  واأدوات  اأجهزة 

للحياة(,  املنقذة  التدري�س  واأدوات  واأجهزة  )االإ�سراف(  والتحقق  واالإ�سارة  الوزن  وقيا�س 

اأجهزة تنظيم كهربائية)والتبديل والتحكم وحتويل الكهرباء(, اأجهزة ت�سجيل ال�سوت)اأو 

الت�سجيل,  واأقرا�س  املغناطي�سية,  البيانات  وناقالت  اإنتاجها  اإعادة  اأو  نقلها  اأو  ال�سور 

االأقرا�س امل�سغوطة واأقرا�س DVD وو�سائط الت�سجيل الرقمية االأخرى(, اآليات لالأجهزة 

ومعدات  احل�ساب,  النقد)واآالت  ت�سجيل  اآالت   ,)) املعدنية  النقد))  بقطع  تعمل  التي 

لالإ�ساءة  بطاريات  اإطفاء  الكمبيوتر,جهاز  برامج  الكمبيوتر,  واأجهزة  البيانات,  معاجلة 

)ت�سوير(,  كامريات  الكهربائية  ال�سنانري,الكابالت  البطارية  �سحن  كهربائية  بطاريات 

رقائق  الكهربائية  البطاريات  �سواحن  اخلليوي  الهاتف  اأحزمة  الذكية  للهواتف  حاالت 

كهرومغناطي�سية  لفائف  املحورية  الكابالت  القواطع,  الدائرة  غلق  متكاملة(,  )دوائر 

اأجهزة ذاكرة الكمبيوتر(, لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب)اأجهزة الكمبيوتر الطرفـية, 

اأجزاء الكمبيوتر اأجهزة الكمبيوتـــر, وهواتـــف ال�سلكية حموالت كهربائية اأغطية للهواتف 

اللوحي,حمركات  الكمبيوتر  الرقمية)واأغطية  ال�سخ�سيـــة  امل�ساعــــدة  اأجهـــزة  الذكـــية(, 

بطاقات  متكاملة,  دوائر  الراأ�س,  �سماعات  الكهرباء  قنوات  الكمبيوتر,  الأجهزة  االأقرا�س 

املتكاملة(,  الدوائر  الذكية )بطاقات  البطاقات  الذكية( /  املتكامـــلة )البطاقات  الدوائـــر 

الكمبيوتر,  اأجهزة  التحكم لال�ستخدام مع  باللم�س, ع�سا  تعمل  تفاعلية  �سا�سة  حمطات 

 ,)LED( بخالف األــعاب الفـيديـــو, اأجهـــزة الكمـــبيوتر املحمول, الثنائيات الباعثة لل�سوء

مكربات ال�سوت. بطاقات الذاكرة الآالت األعاب الفـيديو, مقايي�س ميكرومرت / ميكرومرت, 

املودم.  اأجهزة  املحمولة,  للهواتف  الدقيقة  )واملعاجلات  حممولة  هواتف  امليكروفونات(, 

الكمبيوتر, م�سند  املاو�س )ملحقات  الكمبيوتر(,  )اأجهزة  �سا�سات  جهاز مراقبة كهربائي 

املطبوعة  الدوائر  لوحات  املطبوعة,  الدوائر  حممولة  كمبيوتر  اأجهزة  احلا�سوب,  فاأرة 

املعاجلات )وحدات املعاجلة املركزية( / وحدات املعاجلة املركزية )املعاجلات(, اأغ�سية واقية 

الراديو.  اأجهزة  الذكية,  الهواتف  مع  تتكيف  واقية  اأفالم  الكمبيوتر,  �سا�سات  مع  تتكيف 
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ذكية,  هواتف  املحمولة(,  الكمبيوتر  الأجهزة  االأكمام  املو�سالت  اأ�سباه  )ت�سوير(,  �سا�سات 

الكهربائية(/  )التو�سيالت  االأخرى  والو�سالت  ذكية)واملقاب�س  �ساعات  ذكية,  نظارات 

ال�سم�سية  البطاريات  الكهربائية(,  )التو�سيالت  الو�سالت  من  وغريها  واملاآخذ  املقاب�س 

جهاز  الهاتف  م�ستقبالت  اللوحية  الكمبيوتر  اأجهزة  الكهرباء,  الإنتاج  ال�سم�سية  االألواح 

الهاتف اأجهزة االإر�سال الهاتفـية الرتانز�ستورات )االإلكرتونية(, مدخل يو ا�س بي, اأجهزة 

الكهربائية  االأبواب  اأجرا�س  ال�سمامات  ت�سخيم  اإنذار,  االإنذار,  �سفارات  ال�سرائح  عر�س 

اأجهزة ا�ستقبال ال�سوت والفـيديو, جهاز التدري�س ال�سمعي الب�سري, الرقائق(, حمطات 

�سحن املركبات الكهربائية )ومربعات الكتلة )م�سجالت البيانات(, حاالت خا�سة الأجهزة 

واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي, الكامريات ال�سينمائية اأقرا�س م�سغوطة )�سوت وفـيديو(, 

اأقرا�س م�سغوطة )ذاكرة للقراءة فقط(, م�سغالت االأقرا�س املدجمة برامج الكمبيوتر 

)الربامج(, امل�سجلة, برامج ت�سغيل الكمبيوتر امل�سجلة, برامج الكمبيوتر امل�سجلة (, برامج 

الكمبيوتر,  برامج  حا�سوب)وتطبيقات  األعاب  برامج  للتنزيل,  قابلة  برجميات  حا�سوب 

ميكن تنزيلها, املقرنات )معدات معاجلة البيانات(, جهاز معاجلة البيانات اإطارات ال�سور 

الرقمية عالمات رقمية اأقرا�س مغناطي�سية نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة, 

التوا�سل واجهات الأجهزة  امل�سفرة جهاز  املفاتيح  القابلة للتنزيل, بطاقات  ال�سور  ملفات 

juke الأجهزة الكمبيوتر, م�سغالت الو�سائط املحمولة جهاز ت�سجيل  الكمبيوتر. �سناديق 

ال�سوت م�سجالت الفـيديو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1573٨0

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة البيطرية )االأدوية البيطرية(, تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها, خدمات 

التلقيح ال�سناعي, خدمات العالج, ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تالل حجيف للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157924

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرينا خلدمات االإ�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157925

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب, اآالت األعاب الفـيديو, اأجهزة توجيه الألعاب الفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زمزم لالألعاب واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157927

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سويق عرب الهاتف )تطبيق هاتف يتم من خالله بيع ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد الكون التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157930

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النموذجية املتكاملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15793٨

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات االنت�سارالعاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157939

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ستوديو ت�سوير, الت�سوير الفوتوغرافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوة العمالقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سور, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157940

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن اجلزيرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157942

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة مالب�س وملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن اجلزيرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157943

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يارجان للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157944

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكيمياء, االأبحاث التكنولوجيو, الت�سميم ال�سناعي, فح�س املواد, اإجراء درا�سات 

امل�ساريع التقينة, الهند�سة, برجمة احلا�سوب, االأبحاث امليكانيكية, ت�سميم برامج حا�سوبية, 

البحث العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوثوقية للحلول املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157949

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية, خيوط ف�سية جموهرات, 

اأجزاء اأ�سطوانية ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد, 

اأ�ساور جموهرات, �ساعات يد, حلى �سغرية للمجوهرات, 

قالئد �سل�سلية جموهرات, قالئد جموهرات, قطع نقدية, �ساعات �سابطة �ساعات رئي�سية, 

علب �ساعات, جموهرات عاجية, جموهرات, �ساعات, ذهب غري م�سغول اأو مطرق, دبابي�س 

معادن  من  فنية  اأ�سغال  جموهرات,  خوامت  كرمية,  �سبه  اأحجار  جموهرات,  الآلئ  حلي, 

دبابي�س جموهرات, حلقات للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة بها حلى �سغرية  اأقراط,  نفـي�سة, 

اأو �سال�سل �سغرية للزينة, ف�سة غري م�سغولة اأو مطرقة, حلى �سغرية ل�سال�سل املفاتيح, 

م�سابح )�سناعة الف�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطيواين للم�ساريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157957

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطعام احلرفـي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157962

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية وال�سناعية واحللويات 

والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االأم الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157972

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع دراجات نارية, حامالت حقائب للمركبات, عجالت مركبات, اأغطية للمركبات, اأعمدة 

مكابح  قطع  النارية,  الدراجات  اأو  الهوائية  الدراجات  مقاعد  النارية,  الدراجات  ملواقف 

املركبات, �سال�سل دراجات نارية, اإطارات دراجات نارية, مقاود دراجات نارية, اإطارات �سلبة 

لعجالت املركبات, دراجات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلبيزي للدراجات النارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157974

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات ق�سر االأقم�سة لغ�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمود خمي�س �سعيد العوي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157976

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين )التعدين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثروات للتعدين واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157977

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأدوات الريا�سية واأدوات التخييم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: افـينتور�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15797٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة اجلزيرة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157979

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب ال�ساكبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157993

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, خزانات اأدوية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم 

ن�سد  املنزيل, طاوالت,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املكتبية,  واملعادت 

اأثاث, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, رفوف مكتبات, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم 

واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, هياكل اأ�سرة من 

اخل�سب, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, مكاتب اأثاث, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

اأرفف  املنزيل,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املكتبية,  واملعادت  للوازم 

للمالب�س, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, اأثاث, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم 

الراأ�س  م�ساند  املنزيل,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املكتبية,  واملعادت 

اأثاث, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, خزانات ذات اأدراج, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

املنزيل, طاوالت  املتخ�س�سة لالأثاث  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املكتبية,  للوازم واملعادت 

بالتجزئة  البيع  املكتبية,  واملعادت  للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  للر�سم, 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, كنب, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم 

مدار�س,  اأثاث  املنزيل,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املكتبية,  واملعادت 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, رفوف للطابعني, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم 

واملعادت املكتبية وترخي�س البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, خزانات 

مالب�س, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, �ستائر اأثاث, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

للوازم واملعادت املكتبية وترخي�س/ البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, 

البيع  املكتبية,  واملعادت  للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  لالأثاث,  رفوف 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  طاوالت,  املنزيل,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 

املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, 

اأرائك, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية والبيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, مقاعد عالية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, دعائم غري 

البيع  املكتبية,  واملعادت  للوازم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  لالأثاث,  معدنية 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل, مكتبات اأثاث,البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة للوازم واملعادت املكتبية, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مل�سة االإختيار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157999

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللوز العماين )�سلوم البيذام (, مترية ال�سلوم بزيت ال�سلــوم, زيت ال�سلـــوم, ع�ســـل 

ال�سلوم, �سابونة زيت ال�سلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخة بنت �سعيد بن را�سد الزعابية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨004

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه,)فعاليات ريا�سية(, الرتبية البدنية )اأندية 

)اإقامة  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  الريا�سية(,  البدنية)االأندية  الريا�سة  تعليمات  ريا�سية(, 

الفعاليات(, تنظيم املباريات الريا�سية)اإقامة الفعاليات الريا�سية(, تاأجري املالعب الريا�سية 

)االأندية الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريا�سة لالأبد �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨007

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهد ال�سالم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨00٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإعمار املدائن لالأعمال والتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨009

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلر�سانة الف�سية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨012

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدة اإ�سالح االإطارات الداخلية, اأعمدة ملواقف الدراجات النارية, مرتكزات حماور, دراجات 

االإطارات,  تلبي�س  الإعادة  مدا�سات  النارية(,  للدراجات  الغيار  قطع  وبيع  )�سيانة  نارية 

رقع  النارية,  الدراجات  اأو  الهوائية  الدراجات  مقاعد  العجالت,  ثالثية  توزيع  دراجات 

�سال�سل  �سغرية,  حمركات  ذات  دراجات  الداخلية,  االإطارات  الإ�سالح  ال�سقة  مطاطية 

دراجات نارية, اإطارات دراجات نارية, مقاود دراجات نارية, حمركات دراجات نارية, �سالل 

كبرية للدراجات النارية, دراجات كهربائية, اأغطية ملقاعد الدراجات البخارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة منذر ال�سنفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨01٨

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات,مياه معدنية م�سروبات,مياه غازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالل الدين لال�ستثمار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨019

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معهد للرتيب والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط خلدمات البيانات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨024

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات الريا�سية )اأن�سطة ريا�سية وبيع اأدوات ريا�سية(, تنظيم املباريات اأو املناف�سات 

للتعليم اأو الرتفـيه,)تنظيم منا�سبات ترفـيهية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨049

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتمي�س النب اأو طحنه اأو تعبئته و�سنع بدائل النب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجل�سور احلديثة لالإبداع �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨050

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء, االإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول للهند�سة واملقاوالت �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨051

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللمعة الق�سوى �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨052

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جمال عبدالكرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨056

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية, حلويات, خبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رمي اخلليج الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨057

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سعد املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨05٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مار�س لالأعمال املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨061

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخلناجر والف�سيات وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الــــربــــــــى الــدوليـــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨062

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب والهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحرتفـني للتقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨063

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد بن نا�سرلال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨064

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور, البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن بيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: االأن�سب, والية بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨069

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ممتاز عبداللـه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨071

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عنود لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨072

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات للغوا�سني, نظارات واقية لالألعاب الريا�سية, قفازات للوقاية من احلوادث, اأحذية 

للوقاية من احلوادث واالإ�سعاع واحلريق, مالب�س واقية من احلوادث واالإ�سعاع واحلريق, 

نظارات مانعة للبهر, اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء, خوذ واقية, خوذ ركوب اخليل والدراجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معيار العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨073

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قي�سر العرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 1566,اخلو�س, والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨075

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل, خدمات ت�سريح ال�سعر, امل�ساج التدليك, العناية باملروج, العناية 

باأظافر اليدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف هند للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨076

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع اإزالة ال�سعر, زيوت عطرية, �سابون, م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, اأقنعة جتميلية, 

كرميات تبيي�س الب�سرة, ملمع اأظافر, م�ستح�سرات مكياج, غ�سول لو�سن, لل�سعر, كرميات 

اأطقم  �سقل,  م�ستح�سرات  للرمو�س,  جتميل  م�ستح�سرات  لل�سعر,  ملونات  لالأحذية, 

جتميل, م�ستح�سرات جتميل, اأقالم جتميلية, كرميات جتميلية, م�ستح�سرات اإزالة املكياج, 

منظفات اأ�سنان, ماء معطر, بخور, مزيالت �سعر, خال�سات زهور عطور,مكياج, م�ستح�سرات 

للعطور  زيوت  اخلزامى,  زيت  اليا�سمني,  زيت  التجميل,  لغايات  زيوت  عطور,  تبخري 

والروائح, زيت الورد, غ�سوالت لو�سن, الأغرا�س التجميل, م�ستح�سرات جتميل احلواجب, 

م�ستح�سرات  باالأظافر,  العناية  م�ستح�سرات  عطور,  �سامبو,  العطور,  ل�سناعة  م�سك 

جتميل للعناية بالب�سرة, مراهم الأغرا�س التجميل, م�ساحيق مكياج, م�ستح�سرات حالقة, 

اأقالم احلواجب, اأ�سباغ جتميلية, م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل, م�سكرة, 

الغ�سل  م�ستح�سرات  الهواء,  تعطري  م�ستح�سرات  البخور,  اأعواد  االأ�سنان,  لتبيي�س  جل 

ال�سبار الأغرا�س  النظافة,م�ستح�سرات  اأدوات  اأو مزيلة للعرق  اأو �سحية  الأغرا�س �سخ�سية 

اأحمر  علب  �سفاة,  ملمعات  الطبية,  االأغرا�س  لغري  للتدليك  هالمية  مواد  جتميلية, 

لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر,  بال�سم  طبية,  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  ال�سفاه, 

الكوالجني  م�ستح�سرات  التجميل,  مواد  الإزالة  مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل  ال�سعر, 

لغايات جتميلية, �سرائط تبيي�س االأ�سنان, م�ستح�سرات جتميل نباتية, معطر هواء مع 

اأعواد )عيدان( خ�سبية, م�ستح�سرات جتميل لالأطفال, م�ستح�سرات اإنعا�س رائحة الفم 

الأغرا�س النظافة ال�سخ�سية, ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روزان اخلليج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨077

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري وت�سدير وا�سترياد والبيع بالتجزئة واملفرد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط ال�سم�س املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨079

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خبري العطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨0٨1

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علب �سجائر كل ما يخ�س التدخني )املع�سل والتبغ وال�سجائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن حمدان الذهبية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨0٨7

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيمية,  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  االأعمال,  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال,  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

ا�ست�سارات اإدارة االأعمال, امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية, درا�سات ال�سوق, 

اأبحاث  االأعمال,  اإدارة  فـي  امل�سورة  االأعمال, خدمات  فـي  االأعمال, تق�سي احلقائق  تقييم 

خدمات  واالأعمال,  لالجتارة  االت�سال  معلومات  توفـري  االقت�سادية,  التنبوؤات  الت�سويق, 

الو�ساطة التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جذور لالإ�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨0٨٨

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحن بال�سفن, النقل اجلوي, النقل باحلافالت, النقل بال�سيارات, خدمات النقل, نقل 

الر�سائل اأو الب�سائع, ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنقود احلديثة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨0٨9

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور, املالب�س اجلاهزة وملحقاتها والعبايات, والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنوم الر�ستاق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨091

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الودق لالأعمال التجارية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨094

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن �سعود اخلنجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

-182-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨10٨

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا, ملح حلفظ املواد الغذائية, فلفل حلو, دقيق للطعام, خمائر للعجني, معكرون معجنات, 

معكرونة, فطائر, �سندوي�سات, معجنات, فطائر حلم, معجنات مقطعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨143

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية,  بيا�سات  بيا�سات,  الفرا�س  اأقم�سة الأغطية  للفر�س,  اأغطية  لالأ�سرة,  اأغطية  بيع 

لالأ�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداحلبيب واإخوانه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨145

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علب �سجائر )كل ما يخ�س التدخني )املع�سل واإىل اآخره((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن حمدان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨154

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع النباتات احلية الأغرا�س الغر�س والزينة وال�ستالت)امل�ساتل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار دي�سلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨156

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطبخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ فادي وهادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨161

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اال�ستثمار ال�سخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨245

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوتد املنري للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨315

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سد م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨432

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سخايا الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨434

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوحدة للمطاعم واملقاهي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨549

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأجهزة االإلكرتونية والهواتف واحلا�سب االآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم امللكية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨655

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة االأجهزة االإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط االزرق للتكنولوجيا واالأنظمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15٨974

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتفـيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية �س.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159000

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم رحالت بحرية )خدمات ريا�سة بحرية وتدريب تزلج ال�سراعي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيطات اجلنوبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15924٨

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز واأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العامل العربي االأول لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159301

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحم الوطنية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159320

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مر�سحات فالتر, لتنظيف هواء التربيد للمكائن, اآالت واأجهزة تنظيف كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوة االأوزون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159634

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري ت�سنيفات للم�ستخدم لالأغرا�س الثقافـية اأو الرتفـيهية, تنظيم املباريات اأو املناف�سات 

للتعليم اأو الرتفـيه, تزويد امل�ستخدمــني مبراجــع الأغــرا�س الرتفـيـــه اأو الثقافة, تنظيم 

املباريات الريا�سية, تعليمات الريا�سة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159636

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل, تعليمات الريا�سة البدنية, تنظيم املباريات الريا�سية, 

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159642

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدريب وتطوير ال�سيدات على اخلياطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159644

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفواكه الطازجة, اخل�سراوات الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159910

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  املباريات  تنظيم  والتعليم,  للرتبية  االأكادمييات 

املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه, خدمات الرتبية والتعليم, 

 - وال�سالمة  ال�سحة  )تدريب  عر�س,  العملي  التدريب  والتعليم,  الرتبية  عن  معلومات 

التدريب املهني ب�سكل عام - التدريب االإداري - كما تتوفر برامج خمتلفة ي�سملها م�سطلح 

اإعادة  تدريب,  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية,  احللقات  واإدارة  تنظيم  التدريب(, 

املبا�سرة, خدمات التدريب التي توفرها  املهني, تنظيم وعقد منتديات تعليمية  التدريب 

اأجهزة متثيلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الروؤية للخدمات وامل�ساريع وال�سالمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159922

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال البي�ساء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159965

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية, تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات, تاأجري معدات اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنائن ال�ساحل للتجاره واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سور, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160074

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االأمزون الطبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: االأن�سب, والية بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2٨

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160094

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات, خدمات  خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم املوؤقتة 

التموين  )الكاتو(,  الكيك  تزيني  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم, 

بالطعام وال�سراب, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سك البوادي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة, والية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2٨
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160117

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ف�ساتني االأعرا�س واملنا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأناقة الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160194

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة فرق احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاأ�سي�س للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151556

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمم الذهبية الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152101

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للمواد ال�سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمود بن �سيف الرقادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160119

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االإدارة والتوجيه والن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزيزفون لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153971 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  ا�ست�سارات  اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية،  اإدارة  خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، 

االأعمال، تق�سي احلقائق فـي االأعمال، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، اأبحاث االأعمال، االإعالن 

البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ض  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية 

ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  ال�سراء، خدمات  االإدارية لطلبات  املعاجلة  بالتجزئة، 

والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات 

وبائعيها، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تارغيت براند�ض، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1000 نيكوليت مول، تي بي ا�ض3165 مينابولي�ض، مين�سوتا 55403-2467، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156164 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كعك الوفل، قهوة، كعك، �سوكوالتة، حلويات، فطائر حمالة بانكيك، عجينة كعك، 

خبز، معجنات، خبز اأفرجني، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، ب�سكويت رقيق ه�ض، اأطعمة 

خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع بيكر لل�سناعات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سحاب، مدينة امللك عبداللـه الثاين ال�سناعية، االأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156165 

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طاوالت، ن�سد اأثاث، فر�سات، اأ�سرة، خمدات، فر�سات مزودة بنواب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساب�سا لتجارة املراتب �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي 28248، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156470 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات  كحولية،  غري  فواكه  ع�ســـري  م�سروبات 

�سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  عـــ�سائر  امل�سروبـــات،  لتح�سري  خال�سات 

م�سروبات، م�ستح�ســـرات لتح�سري املياه الغازية، مياه معدنية م�سروبات، ماء معدين فوار، 

تواترية،  م�سروبات  الفوارة،  للم�سروبات  م�ساحيق  كحولية،  غري  م�سروبات  ال�سودا،  ماء 

مرطبات غري كحولية، م�سروبات الطاقة، مياه غازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مون�سرت انريجي كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 مون�سرت واي كورونا، كاليفورنيا 92879، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156471 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كتانية،  مالب�ض  حتتية،  �سراويل  وكولونات،  جوارب  للراأ�ض،  اأغطية  قبعات  القدم،  لبا�ض 

لالأذنني  اأغطية  قبعات،  مالب�ض،  قم�سان،  ق�سرية،  جوارب  �سرتات،  مالب�ض،  اأحزمة 

ال�سوف  من  اأثواب  معاطف،  اأو�سحة،  مالب�ض،  قفافـيز  بنطلونات،  عنق،  ربطات  مالب�ض، 

مالب�ض، مالب�ض للمواليد، قم�سان للريا�سة، اأخفاف، مالب�ض لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، 

بيجامات، ف�ساتني، �سنادل، جاكيتات مالب�ض، �سراويل ا�ستحمام، اأثواب �سباحة، �سدريات 

اأحذية للريا�سة، جاكيتات مقلن�سة، قم�سان  اأحذية،  لالأطفال غري م�سنوعة من الورق، 

ن�سف كم تي �سريت، لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان بي ايه بروبرتيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأوملبيــــــك تـــــاور 645 فـيفــــــث اأفـينــــيو، نيويــــــورك نيويــــــورك 10022، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156527 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، مثلجات 

�ساحلة لالأكل، �سوفان مق�سر، هالميات جلي، فواكه حلويات، �ساي مثلج، لب الذرة، دقيق 

ال�سقيل، ق�سبان  اأع�ساب حمفوظة، كولي�ض )فواكه( �سل�سات، حلم اخلنزير  الذرة،  لب 

اإ�سافات الغلوتني الأغرا�ض الطهي، جيمباب طبق كوري من  احلبوب الغنية بالربوتني، 

ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت  �سندوي�ســات  املعكرونــة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز، 

مطحون،  �سوفان  مطحــون،  �سعــري  حمم�ســـة،  ذرة  مطحونة،  ذرة  ذرة،  دقيق  ذرة،  رقائق 

ك�سكـــ�ض �سميـــد، ب�سكويــت رقيــق ه�ض، ك�سرتد، توابــل �سلطة، يان�ســون جنمي، خبز بدون 
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ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ض،  غري  بن  الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات  خمرية، 

كبدائل للقهوة، �ساي، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، عوامل تغليظ لطهي املواد 

الغذائية، بهارات، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، �سكر، خل، خمرية، �سميد، �سربات 

بالفواكه،  كيك  تورتات  التابيوكا،  دقيق  تابيوكا،  رفـيعة،  معكرونة  �سباغيتي  مثلجات، 

اأ�سابع  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني  مطبخية،  لغايات  الفانيال  منكهات 

اأفرجني، نكهة الكرف�ض، حلوى لوز، خل  �سو�ض حلويات، �سو�سي، �سل�سات طماطم، خبز 

البرية، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، لب خبز، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، كيك مغطى 

بال�سكر جممد، لوح من احلبوب، حلى باحللويات لتزيني الكعك، باوزي كعكات حم�سية، 

دقيق  امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط 

اخلردل، كت�ساب �سل�سة، مواد تخمري، معكرون معجنات، معكرونة، دب�ض للطعام، نعناع 

�سو�ض حلويات، فطائر حلم،  زفـري حلويات(،  للحلويات، خردل، قطع حلوى حلويات،)و 

مطريات حلوم للغايات املنزلية، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، 

لال�ستهالك الب�سري، مايونيز، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

املجففة، �سل�سة مرق اللحم، منقوعات غري طبية، بوظة، خبز زجنبيل، زجنبيل تابل، ثلج 

طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد 

اأرز، خملالت  اأونيجريي كرات  لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، قطر ال�سكر، 

م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، ب�سطيلة حلويات، بوريتو�ض، 

�سراب االأغاف حمليات طبيعية، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، برغل، 

التفاح بهارات، حلويات لتزيني  ال�سوداء، �سل�سة  حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

لي�ست لغايات طبية،  تابل، علكة  للقهوة، كاكاو، قهوة، قرفة  امليالد، منكهات  اأ�سجار عيد 

هندباء برية بدائل للقهوة، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، ملح، م�سروبات 

م�سروبات  باحلليب،  �سوكوالتــــة  م�سروبــــات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، رقائق منتجات 

احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  توابل،  هندية  مقبالت  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب، 

مو�ض �سوكوالتة، املو�ض )حلوى( �سكريات، ق�سدة التارتار الأغرا�ض الطهي، عجني، مربى 

احلليب، �سل�سة التوت الربي بهارات، قطع خبز حمم�ض، خال�سات للمواد الغذائية عدا 

�سكرية  اأقرا�ض  للعجني،  خمائر  للطعام،  دقيق  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات 
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حلويات، باجلنب ال�سندوي�سات، حلى بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، بذر الكتان لال�ستعمال 

املطبخي توابل، ثوم مفروم بهار، جياوزي فطائر حم�سية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأرز 

�سريع التح�سري، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات 

ملح  بودرة،  توابل  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  النف�ض،  الإنعا�ض  النعناع  �سكاكر  املخمرة، 

حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، حلويات بالنعناع، ف�سار حب الذرة، فطائر حمالة 

بانكيك، حمليات طبيعية، بتي فور كعك، مواد متا�سك ال�سجق، جوز الطيب، نودلز معكرونة 

رقيقة، فطائر)وفرينكي فطائر حم�سوة(، �سندوي�سات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، فلفل 

اأرز،  رافـيويل،  اجلوز،  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل، 

زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، معجنات مقطعة، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلويات 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، �سمع نحل لال�ستهالك  فول �سوداين، طعام 

الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري، 

بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، اأقرا�ض اأرز، تورتات حم�سوة باملربى اأو 

على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  االأرز،  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة  املقبالت،  اأو  الفاكهة 

املعكرونة، بي�ستو �سو�ض، �سل�سلة املعكرونة، �سكر نخيلي، pastry dough، بيلميني عجائن 

حم�سية باللحم، اأرز باللنب، طحائن جوز، عجينة اأرز لغايات مطبخية، رامن طبق ياباين 

�سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح  ورق  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من 

لالأكل، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، علكة الإنعا�ض 

النف�ض، كاري بهار، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، فطائر �سينية، تاكو، كعك 

القمح الأغرا�ض  بذور  توبل،  ال�سويا  تبولة، معجون حب  ال�ساي،  اأ�سا�سها  ذرة، م�سروبات 

اال�ستهالك الب�سري، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية 

الزيوت  بخالف  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سوبا،  معكرونة، 

العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، يان�سون، عجينة لوز،  اأ�سا�سها دقيق،  �ساي، فطائر 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، ب�سكويت، خبز بان، كعك، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل 

كعك،  م�سحوق  ال�سعري،  دقيق  البقول،  دقيق  حلو،  فلفل  احلبوب،  م�ستح�سرات  �سكاكر، 

عجينة كعك، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، خبز.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156541 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات 

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

القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ض  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق  �سوفان، 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  �سميد،خال�سة  توابل،ك�سك�ض  حبوب،الت�ساوت�ساو  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، بوظة، 

والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر 

خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية، 

زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 

دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، 

ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية،عجينة اأرز لغايات مطبخية، فطائر حم�سية،را من 

لالأوكونومياكي  يابانية ماحلة،اأخالط  اأوكونومياكي فطائر  املعكرونة،  ياباين من  طبق 

االأرز،ورق �سالح لالأكل، ملح  بوريتو�ض، جيمباب طبق كوري من  يابانية ماحلة،  فطائر 

حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت،حلويات 

بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، منكهات بخالف الزيوت العطرية، ورق اأرز �سالح 

فطائر  مك�ســرات،  علــى  يحتوي  �سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل، 

اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية،تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة 
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بيتزا،  توابل،  فلفل  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها 

�سو�ض حلويات،اأرز،  اجلوز،رافـيويل،  اأو  اللوز  برالني حلوى  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل، 

خبز اأفرجني، زعفران توابل،�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ض، �سميد، توابل، حلويات، 

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

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

بدون خمرية، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري 

مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف 

م�سنوعة  حلوى  حلويات،مو�سلي  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�ض،  رقيق  ب�سكويت 

اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات  من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة،اأقرا�ض 

مثلجة،مقبالت هندية توابل،فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات،معكرونة، 

ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ض للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، 

)فطائر  فطائر)وفرينكي  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل،  مق�سر،  �سعري 

حم�سوة، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

مطحون،  �سعري  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة 

بان،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  حلوه(،  حلويات،)زفـري  حلوى  قطع  �سندوي�سات، 

كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة 

علكة  احلبوب،  بهار،م�ستح�سرات  �سكاكر،كري  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل، 

لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، رقائق 

الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  ذرة، 

منكهات  �سكر،  كعك،  فور  حلويات،بتي  �سكرية  اأقرا�ض  للعجني،  خمائر  مثلجات،  �سربات 

تابل،عوامل  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

بالفواكه،  كيك  التابيوكا،  دقيق  تابيوكا،  رفـيعة،  معكرونة  �سباغيتي  الطهي،  الأغرا�ض 

حلم،  نودلز،فطائر  للفانيال،�سعريية  بديل  فانيلني  مطبخية،  لغايات  الفانيال  منكهات 

م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية،  للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات 
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الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع 

قائمة على  اأطعمة خفـيفة  توبل،  ال�سويا  اللحم، معجون حب  املقبالت، �سل�سة مرق  اأو 

الذرة، م�سحوق خبازة،  الذرة، دقيق لب  االأرز، لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  احلبوب، 

مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا 

ال�سندوي�سات،بي�ستو  �سكريات،باجلنب   ) )حلوى  �سوكوالتة،املو�ض  جممد،مو�ض  بال�سكر 

القمح  توابل،بذور  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  �سو�ض،حلم 

الأغرا�ض اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ض 

الطهي، اإ�سافات الغلوتني الأغرا�ض الطهي، كولي�ض )فواكه ( �سل�سات،�سل�سلة املعكرونة، 

 ،pastry dough ،لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي

بيلميني عجائن حم�سية باللحم،حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني 

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

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

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

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات،�سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ض، لومبري 

فطائر  الذرة،كيم�سيجون  ب�سكويت  حلويات،�سينبي  البطاطا،ب�سطيلة  من  م�سنوع  خبز 

النعناع  �سكاكر  املحالة،  الفا�سولياء احلمراء  بوظة من  املخمرة،�سرائح  من اخل�سراوات 

الإنعا�ض النف�ض، علكة الإنعا�ض النف�ض، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156542 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، 

�ساي، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، 

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

للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 

دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 

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

بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ض  للعجني،  خمائر 

املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، 

�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 

م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد 

ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 

ال�سكر، نعناع للحلويـــات، ع�سل نحل، �سعيـــر مق�ســـر،  حمم�سة، خبز، دب�ض للطعام، قطر 

خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر)وفرينكي )فطائر حم�سوة ((، �سعري 

مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات،)زفـري )حلوة((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، 

خبز اأفرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، 

رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ض، �سميد، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 

معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 

رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ض حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 
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ال�سويا توبل،  اللحم، معجون حب  املقبالت، �سل�سة مرق  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة 

اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر 

لالأكل، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ض �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت 

امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، 

بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل 

ب�سكويت  مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم 

رقيق ه�ض، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من امل�سحوقة 

والفواكه املجففة، اأقرا�ض اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب 

الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة 

 ) )حلوى  املو�ض  �سوكوالتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة 

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

اال�ستهالك  الأغرا�ض  القمح  بذور  توابل،  املطبخـــي  لال�ستعــمال  الكــتان  بـــذر  ال�سقـــيل، 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ض  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ض الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

باللحم، حلى  بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

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

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ض،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من 

اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني 
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احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ض، 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 

النعناع الإنعا�ض النف�ض، علكة الإنعا�ض النف�ض، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 

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

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

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

ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، 

بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم 

نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156543 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، 

اأودون، �سعريية  �سكاكر النعناع الإنعا�ض النف�ض، علكة الإنعا�ض النف�ض، �سعريية معكرونة، 

البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب  اأ�سا�سها  بالنعناع، م�سروبات  معكرونة، �سوبا، حلويات 

اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البقر،  وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز 
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توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة، 

ك�سك�ض �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، 

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

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

مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�ض،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز،  طماطم، 

حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ض اأرز، �سل�سة �سويا، لنب 

جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة 

دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 

غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 

تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، 

خبز، دب�ض للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، نودلز 

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

توابل،  فلفل  اأفرجني،  بالزبدة، خبز  ب�سكويت  حلوى حلويات،)زفـري )حلوة((، معجنات، 

بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ض حلويات، 

اأع�ساب  �سميد،  الكرف�ض،  نكهة  توابل،  �سل�سات  �ساغو،  توابل،  زعفران  اأرز،  كعك،  عجينة 

بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، جوز الطيب، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني 

للطعام،  م�ستح�سرات منكهة  للقهوة،  منكهات  امليالد، منقوعات غري طبية،  عيد  اأ�سجار 

ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ  توابل 

توابل،  تابل،  كب�ض قرنفل  �سوكوالتة، مرزبانية،  �ساي،  امللت،  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من 

حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، 

خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ 

لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، 

دقيق البقول، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، حلويات 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 
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للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات 

احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 

�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 

ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 

بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل، 

ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�ض، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

حلويـــات، لـــب الــذرة، دقــيق لــب الــذرة، م�سحــوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ض �سوكوالتة، 

املو�ض )حلوى ( �سكريات، كولي�ض )فواكه ( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، 

الأغرا�ض  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ض الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ض  الغلوتني  اإ�سافات 

حم�سية  عجائن  بيلميني   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني، 

مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلى  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلى  باللحم، 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ض، جيمباب 

طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون حب ال�سويا توبل، 

اأ�سا�سه  معجون  االأرز،  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة 

ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف 

االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  طبيعية،  حمليات 

اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق 

�سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ض �سكرية حلويات، بتي فور كعك، 

�سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، �سربات مثلجات، �سباغيتي 

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

مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات 

حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلــة لالأكــل، م�ساحــيق ل�ســـنع املثلجـــات، حلـــوى لـــوز، 
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بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات 

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ض حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة لب خبز، تبولة، 

حالوة طحينية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156551 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  م�ساحيق ل�سنع املثلجات، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه 

اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 

للطبخ، اأقرا�ض اأرز، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة 

على االأرز، اأرز باللنب، عجينة اأرز لغايات مطبخية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، لوح من 

احلبوب، حلى باحللويات لتزيني الكعك، باوزي كعكات حم�سية، اأخالط لالأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ض، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، دقيق اخلردل، كت�ساب 

�سل�سة، مواد تخمري، معكرون معجنات، معكرونة، مالتوز �سكر امللت، دب�ض للطعام، نعناع 

للحلويــات، خـــردل، قطــع حلـــوى حلويــات، )زفـري )حلوة((، �سو�ض حلويات، فطائر حلم، 

مطريات حلوم للغايات املنزلية، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، 

لال�ستهالك الب�سري، مايونيز، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

بهار،  مفروم  ثوم  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  اللحم،  مرق  �سل�سة  املجففة، 

جياوزي فطائر حم�سية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأرز �سريع التح�سري، لومبري خبز 

م�سنوع من البطاطا، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سكاكر النعناع الإنعا�ض 
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برغل،  البقر،  باخل�سراوات وحلم  اأرز خملوط  بيبيمباب  احلبوب،  م�ستح�سرات  النف�ض، 

حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، كاري بهار، رقائق ذرة، خال�سات للمواد 

الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، دقيق للطعام، دقيق ذرة، خمائر 

للعجني، اأقرا�ض �سكرية حلويات، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، ذرة مطحونة، 

ذرة حمم�سة، �سعري مطحون، منكهات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، ك�سك�ض 

�سميد، ب�سكويت رقيق ه�ض، ك�سرتد، توابل �سلطة، املو�ض )حلوى ( �سكريات، ق�سدة التارتار 

الأغرا�ض الطهي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

فطائر اأ�سا�سها دقيق، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، مربى احلليب، �سل�سة التوت 

امليالد، منكهات للقهوة،  اأ�سجار عيد  الربي بهارات، قطع خبز حمم�ض، حلويات لتزيني 

كاكاو، قهوة، قرفة تابل، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �سوكوالتة، 

كب�ض قرنفل تابل، خبز بدون خمرية، كعك الوفل، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية 

مطبخية،  لغايات  الفانيال  منكهات  خمرية،  خل،  قمح،  طحني  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم 

فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، لنب جممد حلويات مثلجة، كعك ذرة، بذور القمح 

الأغرا�ض اال�ستهالك الب�سري، �سعريية معكرونة، اأودون، توابل، حلويات، م�سروبات كاكاو 

باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

طبق  جيمباب  الطهي،  الأغرا�ض  الغلوتني  اإ�سافات  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان 

كوري من االأرز، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات 

ثلج، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، علكة الإنعا�ض 

النف�ض، ب�سكويت، خبز بان، كعك، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، با�ستا، حلويات 

نودلز  الطيب،  جوز  كعك،  فور  بتي  طبيعية،  حليات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بالنعناع، 

معكرونة رقيقة فطائر)وفرينكي )فطائر حم�سوة ((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، فلفل 

توابل، فلفل، معجنات مقطعة، حلويات فول �سوداين، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، 

القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  م�ســروبات  العطريــة،  الزيـــوت  بخـــالف  للم�ســـروبات  منكهـــات 

اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، 

باجلنب  �سوكوالتة،  مو�ض  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  توابل،  هندية  مقبالت 

بال�سوكوالتة، منقوعات  الكعــك، جوز مطلي  لتزيـــني  بال�سوكوالتـــة  ال�سندوي�ســـات، حلــى 

للمركبات  ثلج  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  تابل،  زجنبيل  زجنبيل،  خبز  بوظة،  طبية،  غري 

املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام 
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الب�سري، قطر ال�سكر، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، مثلجات �ساحلة لالأكل، �سوفان مق�سر، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، �ساي مثلج، لب الذرة، دقيق لب الذرة، اأع�ساب حمفوظة، 

كولي�ض )فواكه ( �سل�سات، دقيق �سوفان، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، بي�ستو 

�سو�ض، �سل�سلة املعكرونة، �سكر نخيلي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، 

طحائن جوز، اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، ورق �سالح لالأكل، اأونيجريي كرات اأرز، 

خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، ب�سطيلة حلويات، اأع�ساب بحرية توابل، 

توابل بودرة، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ف�سار حب الذرة، مواد متا�سك 

ال�سجق، �سندوي�سات، عجينة لوز، يان�سون، م�ستح�سرات منكهة للطعام، فلفل حلو، حلوى 

لوز، بن ا�سطناعي، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، �سل�سة التفاح بهارات، ورق اأرز �سالح 

لالأكل، حبوب كينوا، معاجلة، يان�سون جنمي، حلويات �سكرية، �ساي، م�ستح�سرات لتكثيف 

الكرمية املخفوقة، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، بهارات، دقيق �سويا، ن�ساأ للطعام، 

�سكر، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات 

فطائر  �سويا،  �سل�سة  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  حلويات،  �سو�ض  اأ�سابع  بالفواكه،  كيك 

�سينية، تاكو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، تبولة، معجون حب ال�سويا توبل، بذور معاجلة 

ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، �سينبي ب�سكويت الذرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء 

كعك،  م�سحوق  ال�سعري،  دقيق  البقول،  دقيق  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية  املحالة،  احلمراء 

عجينة كعك، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، خبز، خبز اأفرجني، نكهة الكرف�ض، 

بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  خبز،  لب  لالأكل،  �سكاكر  البرية،  خل 

جممد، بيتزا، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156552 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفا�سولياء  بوظة من  �سرائح  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي 

ال�سعري،  دقيق  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  املحالة،  احلمراء 

م�سحوق كعك، عجينة كعك، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، خبز، خبز اأفرجني، 

�سوكوالتة،  مو�ض  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  البرية،  خل  لوز،  حلوى  الكرف�ض،  نكهة 

بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلى  ال�سندوي�سات،  باجلنب 

تابل،  زجنبيل  زجنبيل،  خبز  بوظة،  طبية،  غري  منقوعات  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون 

ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، 

معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، قطر ال�سكر، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، 

قهوة  م�سروبات  فواكه حلويات،  مق�سر، هالميات جلي،  �سوفان  لالأكل،  مثلجات �ساحلة 

اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب، 

الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، مقبالت 

هندية توابل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، ب�سكويت، خبز بان، يان�سون، كعك، براعم 

نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، م�ستح�سرات احلبوب، فلفل حلو، دقيق البقول، �ساي 

حلم  �سل�سات،   ) )فواكه  كولي�ض  حمفوظة،  اأع�ساب  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  مثلج، 

اخلنزير ال�سقيل، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، اإ�سافات الغلوتني الأغرا�ض الطهي، 

�سندوي�سات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب 

الهوت دوغ، مكعبات ثلج، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، دقيق اخلردل، كت�ساب �سل�سة، 

قطع  خردل،  للحلويات،  نعناع  للطعام،  دب�ض  معكرونة،  معجنات،  معكرون  تخمري،  مواد 

للغايات  حلوم  مطريات  حلم،  فطائر  حلويات،  �سو�ض  )حلوة((،  حلويات،)زفـري  حلوى 

الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  املنزلية، 

مايونيز، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، �سل�سة مرق 

اللحم، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، ثوم مفروم بهار، جياوزي فطائر حم�سية، 

البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  التح�سري،  �سريع  اأرز  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني 

با�ستا،  النف�ض،  الإنعا�ض  النعناع  �سكاكر  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 
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بانكيك، حمليات طبيعية، بتي فور كعك، جوز الطيب،  بالنعناع، فطائر حمالة  حلويات 

نودلز معكرونة رقيقة، فطائر)و فرينك )فطائر حم�سوة ((، معجنات،   ب�سكويت بالزبدة، 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق  فلفل توابل، فلفل، معجنات مقطعة، حلويات فول �سوداين، طعام 

�سوفان، دقيق �سوفان، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، بي�ستو �سو�ض، �سل�سلة 

جوز،  طحائن  باللحم،  حم�سية  عجائن  نخيلي،  pastry doughبيلميني  �سكر  املعكرونة، 

خملالت  اأرز،  كرات  اأونيجريي  لالأكل،  �سالح  ورق  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي 

توابل  توابل،  بحرية  اأع�ساب  حلويات،  ب�سطيلة  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 

�سندوي�سات،  ال�سجق،  متا�سك  مواد  بق�سماط،  قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ  ملح  بودرة، 

اأرز، زعفران توابل،  اأو اجلوز، رافـيويل،  بيتزا، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز 

�ساغو، �سل�سات توابل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، اأقرا�ض اأرز، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، 

طبق  رامن  مطبخية،  لغايات  اأرز  عجينة  باللنب،  اأرز  االأرز،  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة 

لب  �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  املعكرونة،  من  ياباين 

خبز، م�سحوق خبازة، فطائر اأ�سا�سها دقيق، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، مربى 

احلليب، �سل�سة التوت الربي بهارات، قطع خبز حمم�ض، م�ستح�سرات منكهة للطعام، 

لتزيني  باحللويات  حلى  احلبوب،  من  لوح  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة،  �سودا 

الكعك، باوزي كعكات حم�سية، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ض، 

�سراب االأغاف حمليات طبيعية، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، برغل، 

التفاح بهارات، حلويات لتزيني  ال�سوداء، �سل�سة  حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

لي�ست لغايات طبية،  تابل، علكة  للقهوة، كاكاو، قهوة، قرفة  امليالد، منكهات  اأ�سجار عيد 

هندباء برية بدائل للقهوة، �سوكوالتة، حبوب كينوا، معاجلة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

النف�ض، كاري بهار، رقائق ذرة،  البابوجن، علكة الإنعا�ض  اأ�سا�سها  على مك�سرات، م�سروبات 

خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، دقيق للطعام، 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ض  للعجني،  خمائر  ذرة،  دقيق 

العطرية، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، �سعري مطحون، منكهات بخالف الزيوت العطرية، 
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منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، ك�سك�ض �سميد، ب�سكويت 

رقيق ه�ض، ك�سرتد، توابل �سلطة، املو�ض )حلوى( �سكريات، ق�سدة التارتار الأغرا�ض الطهي، 

عجني، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، م�سروبات كاكاو باحلليب، يان�سون جنمي، خبز 

بدون خمرية، حلويات �سكرية، كعك الوفل، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كبدائل للقهوة، �ساي، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، عوامل تغليظ لطهي املواد 

الغذائية، بهارات، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، �سكر، خل، خمرية، �سميد، �سربات 

بالفواكه،  كيك  تورتات  التابيوكا،  دقيق  تابيوكا،  رفـيعة،  معكرونة  �سباغيتي  مثلجات، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، اأ�سابع �سو�ض 

فطائر  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  حلويات، 

�سينية، تاكو، كعك ذرة، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، تبولة، معجون حب ال�سويا توبل، بذور 

القمح الأغرا�ض اال�ستهالك الب�سري، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156560 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي،  �سكرية،  حلويات  جنمي،  يان�سون  معاجلة،  كينوا،  حبوب  لالأكـــل،  �سالـــح  اأرز  ورق 

بهارات،  الغذائية،  املواد  املخفوقة، عوامل تغليظ لطهي  الكرميـــة  لتكثيـــف  م�ستح�سرات 

دقيق �سويا، ن�ساأ للطعام، �سكـــر، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، 

دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، اأ�سابع �سو�ض حلويات، �سو�سي، �سل�سات طماطم، 
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�سوفان مق�سر، هالميات جلي، فواكه حلويات، �ساي مثلج، لب الذرة، دقيق لب الذرة، ق�سدة 

التارتار الأغرا�ض الطهي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، رامن طبق ياباين 

كرات  اأونيجريي  لالأكل،  �سالح  ورق  يابانية ماحلة،  اأوكونومياكي فطائر  املعكرونة،  من 

اأرز، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، ب�سطيلة حلويات، خبز بدون خمرية، 

كعك الوفل، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، طحني قمح، 

خل، خمرية، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، 

لنب جممد حلويات مثلجة، كعك ذرة، بذور القمح الأغرا�ض اال�ستهالك الب�سري، �سعريية 

املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي  اأودون،  معكرونة، 

جياوزي  بهار،  مفروم  ثوم  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  اللحم،  مرق  �سل�سة 

اأرز �سريع التح�سري، لومبري خبز م�سنوع  فطائر حم�سية، تزيني الطعام بطبقة براقة، 

من البطاطا، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سكاكر النعناع الإنعا�ض النف�ض، 

فطائر اأ�سا�سها دقيق، حنطة �سوداء، معاجلة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، مربى 

احلليب، �سندوي�سات الهوت دوغ، �سل�سة التوت الربي بهارات، قطع خبز حمم�ض، عجينة 

لوز، يان�سون، م�ستح�سرات منكهة للطعام، ب�سكويت، فلفل حلو، دقيق البقول، دقيق ال�سعري، 

عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، خبز، خبز اأفرجني، حلوى لوز، خل البرية، بن 

االأغاف حمليات  باوزي كعكات حم�سية، �سراب  ا�سطناعي، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، 

طبيعية، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، خبز بان، اأع�ساب بحرية توابل، 

توابل بودرة، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ف�سار حب الذرة، مواد متا�سك 

ال�سجق، �سندوي�سات، �سعريية معكرونة، �سوبا، مواد تخمري، معكرون معجنات، معكرونة، 

بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم  �سل�سات،   ) )فواكه  كولي�ض 

اإ�سافات الغلوتني الأغرا�ض الطهي، جيمباب طبق كوري من االأرز، اأطباق جممدة مكونها 

االأ�سا�سي املعكرونة، مكعبات ثلج، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، دقيق اخلردل، كت�ساب 

)حلوة((،  حلويات،)زفـري  حلوى  قطع  خردل،  للحلويات،  نعناع  للطعام،  دب�ض  �سل�سة، 

�سو�ض حلويات، فطائر حلم، مطريات حلوم للغايات املنزلية، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، مايونيز، الت�ساوت�ساو توابل، رقائق ذرة، 

مقبالت  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات 
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هندية توابل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، مو�ض �سوكوالتة، باجلنب ال�سندوي�سات، 

حلى بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، علكة الإنعا�ض النف�ض، 

كاري بهار، دقيق للطعام، دقيق ذرة، خمائر للعجني، اأقرا�ض �سكرية حلويات، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 

طبية، ماء بحر للطبخ، اأقرا�ض اأرز، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، اأطعمة 

خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، اأرز باللنب، عجينة اأرز لغايات مطبخية، منقوعات غري طبية، 

بوظة، خبز زجنبيل، زجنبيل تابل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، قطر 

ال�سكر، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، مثلجات �ساحلة لالأكل، اأع�ساب حمفوظة، �سل�سة �سويا، 

ال�سويا توبل، بذور  تبولة، معجون حب  ال�ساي،  اأ�سا�سها  تاكو، م�سروبات  فطائر �سينية، 

معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، �سينبي ب�سكويت الذرة، �سرائح بوظة من 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، ذرة مطحونة، ذرة 

حمم�سة، �سعري مطحون، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف 

توابل  ك�سرتد،  ه�ض،  رقيق  ب�سكويت  �سميد،  ك�سك�ض  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

�سلطة، املو�ض )حلوى ( �سكريات، با�ستا، حلويات بالنعناع، فطائر حمالة بانكيك، حمليات 

رقيقة، فطائر)وفرينكي )فطائر  نودلز معكرونة  الطيب،  فور كعك، جوز  بتي  طبيعية، 

حم�سوة ((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، فلفل توابل، فلفل، معجنات مقطعة، حلويات فول 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  �سوفان،  دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  �سوداين، 

بيلميني   ،pastry dough نخيلي،  �سكر  املعكرونة،  �سل�سلة  �سو�ض،  بي�ستو  املعكرونة،  على 

اللوز  عجائن حم�سية باللحم، طحائن جوز، بيتزا، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى 

اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات،  اأو اجلوز، رافـيويل، 

�سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، كاكاو، قهوة، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، 

م�ستح�سرات احلبوب، م�سحوق كعك، عجينة كعك، نكهة الكرف�ض، �سكاكر لالأكل، طحني 

باحللويات  حلى  احلبوب،  من  لوح  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  كعك،  ال�سوداء،  احلنطة 

للقهوة،  منكهات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  برغل،  بوريتو�ض،  الكعك،  لتزيني 
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قرفة تابل، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل 

م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  حلويات،  توابل،  تابل، 

م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  باحلليب،  �سوكوالتة 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، رقائق منتجات حبوب، �سل�سة التفاح بهارات،.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156561 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لنب االأرز، حليب جمفف، حليب االأرز لال�ستعمال املطبخي، اأكيا�ض جلدية اأنبوبية ل�سنع 

ال�سجق، معجون ع�سري الفواكه، �سوربات، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، فول 

�سويا حمفوظ للطعام، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، زالل بي�ض، خ�سراوات جمففة، 

�سفار بي�ض، لنب رائب، لنب خمي�ض، ق�سدة خمفوقة، خ�سراوات معلبة، ياكيتوري، يوبا 

ق�سور جبنة التوفو، ع�سري خ�سراوات للطبخ، جراد البحر ال�سائك غري حي، م�ستح�سرات 

تونا،  �سمك  للطعام،  ما�سية  دهن  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة،  الإعداد 

ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، كرو�ض معدة، كماأة حمفوظة، توفو فول 

املح�سرة،  ال�سم�ض  عباد  بذور  �سويا،  لنب  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  خممر،  �سويا 

مو�ض من اخل�سراوات، مركز طماطم، عجينة كو�سى، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، ذرة حلوة 

التوفو،  جبنة  اأقرا�ض  ال�سويا،  فول  اأقرا�ض  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  معاجلة،  غري 
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طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، رقائق البطاطا 

قليلة الد�سم، لي�ستني الأغرا�ض الطهي، خمائر )احلليب( الأغرا�ض الطهي، ع�سري ليمون 

لال�ستعمال املطبخي، كليبفـي�ض �سمك القد اململح واملجفف، زالل بي�ض للطعام، زبدة، زبدة 

لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات الإعداد 

مرق اللحم، كافـيار، حلوم مطبوخة)وجلبي طبق حلم م�سوي(، جوز الهند جمفف، حلم 

خنزير مملح، نخاع عظم احليوانات للطعام، زيت عظام معد لالأكل، اأمالح جينية الأغرا�ض 

الهند للطعام، بقول حمفوظة، بي�ض  الهند، زيت جوز  الطهي، لوز مطحون، دهن جوز 

�سالح لالأكل، هري�ض تفاح، اأجفار فلفل حمفوظ، األوفـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، حليب 

زاليل، عجينة باذجنان، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، خر�سوف م�سرب، حت�سريات من 

الفواكه املعاجلة، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، توت، حمفوظ، 

حليب اللوز، دهون �ساحلة لالأكل، ق�سدة منتجات األبان، فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات 

غري حية، متور، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فـيليه، �سمك غري حي، مواد 

دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، بي�ض، �سمك 

حمفوظ، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، حم�ض معجونة احلم�ض، روب 

االأ�سماك املح�سرة، حليب مركز، فالفل، زيت بكر ممتاز،  (، تفريخ  اللنب، مو�ض )�سمك 

اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، نقانق للكورن دوغ، حليب جوز الهند، حليب 

جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، فطائر بطاطا مقلية، رقائق بطاطا، �سراب البي�ض غري 

ال�سوفان،  حليب  الب�سل،  حلقات  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب  الكحويل، 

معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، بدائل احلليب، حليب الفول ال�سوداين، 

فطائر  الهند،  جوز  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سوداين،  الفول  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات 

زيت  للطعام،  زيوت  مقلية،  بطاطا  رقائق  ال�سوداين،  الفول  زبدة  املقلية،  القري�ض  جنب 

لب النخيل للطعام، حمار غري حي، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات 

الطهي،  الأغرا�ض  بكتني  للطعام،  زيتون  زيت  زيتون حمفوظ،  ب�سل حمفوظ،  حم�سرة، 

خملالت، بازالء حمفوظة، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، غبار طلع معد كمادة 

غذائية، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، ثوم )حمفوظ (، مك�سرات منكهة، بندق معالج، 
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اأفوكادو، حلم جمفد، خ�سراوات جمفدة، ح�سرات غري حية �ساحلة  غواكامويل هري�ض 

لالأكل، نقانق للهوت دوغ، مربيات، حليب، حلوم، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، �سرطانات 

بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، خال�سات حلوم، كفـري م�سروب من احلليب، كومي�ض 

م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، 

الكبد،  الكبد، دهن خنزير، حلم  عد�ض حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، عجينة حلم 

حليب  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة  حمفوظ،  �سبهوان  معلبة،  حلوم  حمفوظة،  حلوم 

خمفوق، جيالتني هالم، للطعام، فواكه حمفوظة، فواكه جممدة، فواكه مطبوخة، هالم 

جلي، الفواكه، لب فواكه، مربى زجنبيل، �سمك ف�سيخ، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد 

اخلنزير املقدد جنبون، �سلطات فواكه، ق�سور فواكه، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق 

فواكه، فواكه حمفوظة فـي الكحول، فواكه معلبة، زيت بذر الكتان معد لالأكل، خال�سات 

ق�سرية  اأ�سماك  �سم�سم،  زيت  زبيب،  للطعام،  لفت  زيت  امللفوف،  خملل  للطعام،  طحالب 

غري حية، بي�ض م�سحوق، �سجق، حلوم مملحة، �سردين، �سلمون، حلوم دواجن غري حية، 

قريد�ض غري حي، جمربي غري حي، بي�ض احللزون لال�ستهالك، �سمك مملح، خيار البحر 

غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، عجينة �سجق، بذور حم�سرة، �سميتانا 

ق�سدة حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156562 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمائر )احلليب( الأغرا�ض الطهي، ع�سري ليمون لال�ستعمال 

املطبخي، كليبفـي�ض �سمك القد اململح واملجفف، اأقرا�ض 

اللحم  على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�ض  ال�سويا،  فول 

اأو اخل�سار(، دهون �ساحلة لالأكل، حلم خنزير مملح، نخاع عظم احليوانات  ال�سمك  اأو 

األبان،  منتجات  ق�سدة  الطهي،  الأغرا�ض  جينية  اأمالح  لالأكل،  معد  عظام  زيت  للطعام، 

البحر غري حي، �سرائح �سمك  فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، جــــراد 

طرية فـيليه، �سمك غري حي، مك�سرات منكهة، بندق معالـــج، حلقات الب�سل، فالفل، حليب 

ال�سوفان، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حمـــ�سرة �ساحلة لالأكل، معجون اأ�سا�سه 

مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، جبنة، مواد دهنية ل�سنع 

دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، بي�ض، �سمك حمفوظ، 

�سمك معلب، زبدة الفول ال�سوداين، رقائق بطاطا مقلية، زيوت للطعام، زيت لب النخيل 

حم�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حي،  غري  حمار  للطعام، 

جوز الهند جمفف، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، حت�سريات من الفواكه املعاجلة، 

للطعام،  زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  حمفوظ،  توت،  م�سكرة،  مك�سرات 

بكتني الأغرا�ض الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، 

عجينة حلم الكبد، غبار طلع معد كمادة غذائية، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فطائر 

الفواكه،  اأ�سا�سها  اأطعمة خفـيفة  بطاطا مقلية، رقائق بطاطا، حم�ض معجونة احلم�ض، 

روب اللنب، مو�ض )�سمك (، �سراب البي�ض غري الكحويل، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، ثوم 

)حمفوظ (، حليب مركز، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، نقانق للكورن دوغ، 

بدائل احلليب، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال 

املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، 

املقلية، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، للطعام، فواكه  القري�ض  فطائر جنب 

حمفوظة، خملل امللفوف، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، زبيب، حليب، فواكه 

مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى 

�سم�سم، غراء  زيت  للطعام،  ذرة  زيت  بحرية غري حية،  �سرطانات  ف�سيخ،  �سمك  زجنبيل، 
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من  م�سروب  كفـري  حلوم،  خال�سات  جنبون،  املقدد  اخلنزير  فخد  حلم  للطعام،  ال�سمك 

احلليب، كومي�ض م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، 

حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  حمفوظ،  عد�ض  احلليب،  منتجات 

بي�ض م�سحوق، �سجق، حلوم مملحة، دهن خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، حلوم 

فواكه،  رقائق  ال�سمك،  الكبد، منتجات غذائية من  فواكه، حلم  ق�سور  دواجن غري حية، 

فواكه حمفوظة فـي الكحول، قريد�ض غري حي، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، بي�ض 

البحر غري احلي،  �سمك مملح، خيار  فواكه معلبة، حلوم معلبة،  احللزون لال�ستهالك، 

لالأكل،  معد  الكتان  بذر  زيت  حم�سرة،  بذور  الب�سري،  لال�ستهالك  القــز  دودة  �سرنقات 

عجينة �سجــق، �سبهوان حمــفوظ، اأطعمــة خ�ســار خممرة كم�سي، حليب خمفوق، �سميتانا 

ح�سرات  جمفدة،  خ�سراوات  جمفد،  حلم  اأفوكادو،  هري�ض  غواكامويل  حمم�سة،  ق�سدة 

�سوربات، خ�سراوات حمفوظة،  بي�ض،  دوغ، زالل  للهوت  نقانق  غري حية �ساحلة لالأكل، 

خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، فول �سويا حمفوظ للطعام، �سفار بي�ض، لنب 

رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، لنب خمي�ض، ق�سدة خمفوقة، خ�سراوات معلبة، 

ريازنكا حليب خمتمر مطهو، لنب االأرز، حليب جمفف، ياكيتوري، حليب االأرز لال�ستعمال 

املطبخي، اأكيا�ض جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة 

التوفو، خر�سوف م�سرب، برو�ستكفا�سا حليب حمم�ض، توت بري مطبوخ بال�سكر، بذور عباد 

ال�سم�ض املح�سرة، مو�ض من اخل�سراوات، مركز طماطم، ع�سري خ�سراوات للطبخ، جراد 

البحر ال�سائك غري حي، م�ستح�سرات الإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، 

دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، كرو�ض 

معدة، كماأة حمفوظة، توفو فول �سويا خممر، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، لنب �سويا، 

عجينة كو�سى، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، ذرة حلوة غري معاجلة، زيت فول ال�سويا للطعام، 

زالل بي�ض للطعام، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، مرق، م�ستح�سرات الإعداد مرق اللحم، 

طبق  مطبوخة)وجلبي  حلوم  �سوداء،  مهلبية  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة  كافـيار، 

لوز  الطهي،  لي�ستني الأغرا�ض  الد�سم،  البطاطا قليلة  اللوز، رقائق  حلم م�سوي(، حليب 

مطحون، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، بي�ض �سالح لالأكل، 

زاليل،  حليب  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  األوفـريا  حمفوظ،  فلفل  اأجفار  تفاح،  هري�ض 

عجينة باذجنان، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156682 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، 

غري  منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 

خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 

ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، 

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

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

رقائق  حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ض  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء 

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

للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 

املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق 

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

اأقرا�ض �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، 

م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد 

ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 

مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ض  خبز،  حمم�سة، 
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خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر)وفرينكي )فطائر حم�سوة((، �سعري 

مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات،)وزفـري )حلوة((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، 

اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  اأفرجني،  خبز 

اجلوز، رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ض، 

�سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك 

العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  مطبخية،  لغايات  الفانيال  منكهات  بالفواكه، 

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

طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد 

�سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  حلو،  فلفل  الغذائية،  لل�سناعات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق 

خبازة، �سودا خبازة، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، 

مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى 

لوز، حلويات فول �سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات 

املو�ض  �سوكوالتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 

)حلوى ( �سكريات، كولي�ض )فواكه ( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، حلم 

-226-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ض اال�ستهالك 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ض  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ض الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

باللحم، حلى  بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

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

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ض،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من 

اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني 

احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ض، 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ض النف�ض، علكة الإنعا�ض النف�ض، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156683 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي،  يان�سون  يان�سون، 

عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كاري بهار، 

�ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب،  م�ستح�سرات 

�سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 

اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة، 

حمليات  كركم،  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية 

طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق 

ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، فلفل حلو، با�ستا، منكهات 

اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 

�سوفان، رقائق �سوفان، اأقرا�ض �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف 

املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، 

اأع�ساب بحرية توابل، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ض  خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة، 

)فطائر  فطائر)وفرينكي  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل،  مق�سر،  �سعري 

حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات،)وزفـري )حلوة((، معجنات، 

اأفرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني  ب�سكويت بالزبدة، خبز 

حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 
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نكهة الكرف�ض، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، 

دقيق  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  بالفواكه،  كيك  تورتات 

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

فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�ض،  ب�سكويت  مايونيز،  �سو�سي، �سل�سات طماطم، 

اأرز،  اأقرا�ض  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

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

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

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

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

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

املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ض �سوكوالتة، املو�ض )حلوى ( �سكريات، كولي�ض 

اأ�سابع  ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، حلم اخلنزير ال�سقيل،  )فواكه ( �سل�سات، باجلنب 

�سو�ض حلويات، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، 

فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق 

رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها 

منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ض �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، 

�سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ض 

اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ض الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ض  الغلوتني  اإ�سافات 

حم�سية  عجائن  بيلميني   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني، 

مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلى  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلى  باللحم، 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ض، جيمباب 
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طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

حمليات  االأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 

طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة 

اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها 

خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 

توابل، خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج،  دوغ، مكعبات  الهوت 

�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 

بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 

قطع خبز حمم�ض، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 

اأودون،  النف�ض، �سعريية معكرونة،  النف�ض، علكة الإنعا�ض  النعناع الإنعا�ض  املحالة، �سكاكر 

�سعريية معكرونة، �سوبا.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156700 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل 

ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب، 

قطر  للطعام،  دب�ض  خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون 
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نودلز معكرونة  الطيب،  �سعري مق�سر، خردل، جوز  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر، 

حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  حم�سوة((،  )فطائر  فطائر)وفرينكي  رقيقة، 

اأفرجني، فلفل توابل، بيتزا،  حلويات،)وزفـري )حلوة((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز 

فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، 

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

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

مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات 

لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية،  للغايات  حلوم 

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

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ض  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق 

رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها 

منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ض �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، 

�سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 

طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ض، ك�سرتد، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل،  اأقرا�ض  املجففة، 

فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، اأع�ساب 

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

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

ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، 

كارميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 

بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات 
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الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف 

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

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

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

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

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

ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، 

معد لل�سناعات الغذائية، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، 

�سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة 

خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب 

بال�سكر جممد، مو�ض  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة، 

ال�سندوي�سات،  باجلنب  �سل�سات،   ) )فواكه  كولي�ض  �سكريات،   ) )حلوى  املو�ض  �سوكوالتة، 

بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم  �سو�ض،  بي�ستو 

التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  الب�سري، ق�سبان احلبوب  اال�ستهالك  القمح الأغرا�ض 

الأغرا�ض الطهي، اإ�سافات الغلوتني الأغرا�ض الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، 

�سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن 

حم�سية باللحم، حلى بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز 

حم�سية،  كعكات  باوزي  بهار،  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي 

املعكرونة،  ياباين من  رامن طبق  لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية،  اأرز  عجينة 

ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي 

بوريتو�ض، جيمباب طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون 

اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب 

االأ�سا�سي  اأطباق جممدة مكونها  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  االأغاف حمليات طبيعية، 

مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز، 

احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع 

بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور  ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  التح�سري، 
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ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 

بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل، 

ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�ض، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة 

النف�ض،  الإنعا�ض  علكة  النف�ض،  الإنعا�ض  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من 

�سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156701 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�ســرات،  علــى  يحتوي  �سوكوالتـــة  معجـــون 

لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيــق  لالأكـــل،  �ساحلـــة  مثلجــات 

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

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ض  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق 

اأطباق  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  طبيعية،  حمليات  االأغاف  �سراب  الكاكاو،  اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة 
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م�سروبات  البقر،  وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن، 

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

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

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

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

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

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

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

اأع�ساب بحرية  ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة،  اأ�سا�سها  ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات 

توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري 

خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 

ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، 

كارميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 

بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات 

الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف 

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

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

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

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

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

طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد 

دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  التح�سري،  �سريع  اأرز  اأرز،  كرات  اأونيجريي  الغذائية،  لل�سناعات 

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

اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني 

احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ض، 
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لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 

النعناع الإنعا�ض النف�ض، علكة الإنعا�ض النف�ض، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 

كاكاو باحلليب، م�سروبات  كت�ساب �سل�سة، م�سروبات  الب�سري، خل،  للطعام  �سوبا، برغل 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

قطر  للطعام،  دب�ض  خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون 

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

حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  حم�سوة((،  )فطائر  فطائر)وفرينكي  رقيقة، 

اأفرجني، فلفل توابل، بيتزا،  حلويات،)وزفـري )حلوة((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز 

فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، 

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

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

مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات 

حلوم للغايات املنزلية، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، 

موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة  احلبوب،  على  قائمة  اأطعمة خفـيفة  توبل،  ال�سويا  معجون حب 

حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ض �سوكوالتة، 

املو�ض )حلوى ( �سكريات، كولي�ض )فواكه ( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، 

الأغرا�ض  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ض الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ض  الغلوتني  اإ�سافات 

حم�سية  عجائن  بيلميني   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني، 

مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلى  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلى  باللحم، 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ض، جيمباب 

طبق كوري من االأرز.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156702 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، 

لنب خمي�ض، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير مملح، عد�ض 

حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، 

بلح البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، بي�ض، بي�ض م�سحوق، عجينة 

حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، 

م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم  �سجق،  حمفوظة،  بازالء  خملالت،  الطهي،  الأغرا�ض  بكتني 

الإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، 

�سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، 

كرو�ض معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح جينية الأغرا�ض 

الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز 

فواكه،  رقائق  ال�سمك،  الكبد، منتجات غذائية من  بقول حمفوظة، حلم  للطعام،  الهند 

جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�ض  زالل  الكحول،  فـي  حمفوظة  فواكه 

هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، 

الإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�ض،  زالل  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة 

م�سوي((،  حلم  )طبق  مطبوخة)وجلبي  حلوم  حمفوظة،  فواكه  كافـيار،  اللحم،  مرق 

رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز الهند جمفف، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه 

جممدة، �سوربات، زبيب، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، 

متور،  حية،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة،  فواكه  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت 
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جلي،  هالم  مطبوخة،  فواكه  فـيليه،  طرية  �سمك  �سرائح  حي،  غري  البحر  جراد  حليب، 

الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى زجنبيل، 

للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي  فول �سويا حمفوظ 

للطعام،  ذرة  زيت  حية،  غري  بحرية  �سرطانات  ف�سيخ،  �سمك  اخلبز،  ل�سرائح  دهن  على 

ال�سمك للطعام، حلم فخد  النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار غري حي، غراء  زيت لب 

اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�ض، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري 

من  م�سروب  كومي�ض  احلليب،  من  م�سروب  كفـري  حلوم،  خال�سات  للطبخ،  خ�سراوات 

بي�ض  حي،  غري  جمربي  حمفوظة،  حلوم  حمفوظ،  �سمك  حي،  غري  قريد�ض  احلليب، 

احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، بي�ض �سالح لالأكل، �سمك 

معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، 

�سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، خ�سراوات 

معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�ض تفاح، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�ض 

معجونة احلم�ض، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة 

خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�ض 

تفريخ  الكحويل، مو�ض من اخل�سراوات،  البي�ض غري  �سراب   ،) )�سمك  املح�سرة، مو�ض 

االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، األوفـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، ثوم )حمفوظ (، 

حليب زاليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، غبار طلع معد كمادة غذائية، رقائق البطاطا 

حليب  الطهي،  الأغرا�ض   ) )احلليب  خمائر  الطهي،  الأغرا�ض  لي�ستني  الد�سم،  قليلة 

عجينة  طماطم،  مركز  مطهو،  خمتمر  حليب  ريازنكا  حمم�سة،  ق�سدة  �سميتانا  مركز، 

كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال 

جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف  االأرز،  لنب  املطبخي، 

ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق 

معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل هري�ض اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون 

اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات  ال�سوفان، كرمي  املطبخي، حلم جمفد، حليب  لال�ستعمال 

جمفدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية 

�ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، 

حليب  احلليب،  بدائل  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق 

اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، 
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م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب االأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها 

حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�ض جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�ض �سمك القد اململح 

واملجفف، فطائر جنب القري�ض املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 

على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�ض  ال�سويا،  فول  اأقرا�ض 

اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ض.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156810 

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�ستيك غري معالج، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، راتنجات بوليمرات غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �ض.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156811 

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق بال�ستيكية للتغليف، اأكيا�ض مغلفات واجربة، من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، ورق 

اأغطية  البال�ستيك،  اأو  الورق  من  نفايات  التغليف،اأكيا�ض  اأو  للف  فقاعات  ذو  بال�ستيكي 

بال�ستيكية ال�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد، ورق ما�ض من الورق اأو البال�ستيك لتعبئة 

املواد  لتعبئة  البال�ستيك  من  اأو  الورق  من  الرطوبة  مراقبة  �سحائف  الغذائية،  املواد 

الغذائية، اأكيا�ض بال�ستيكية للتخل�ض من ف�سالت احليوانات االأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �ض.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156812 

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط  بال�ستيكية،  اأو  مطاطية  تبطني  مواد  معاجلة،  �سبه  منتجات  اإكريلية،  راتنجات 

مرنة، لغري اال�ستخدام الن�سيجي، اأوراق من ال�سليلوز امل�ستخل�ض لي�ست للتغليف، اأغطية 

بال�ستيكية لي�ست للتغليف، راتنجات ا�سطناعية، منتجات �سبه معاجلة، مواد بال�ستيكية 

األياف بال�ستيكية، لغري  اللدائن،  اأو  املطاط  �سد، من  اأو  تعبئة  تغليف  �سبه معاجلة،مواد 

مواد  الن�سيجي،  اال�ستخدام  لغري  بال�ستيكية،  مواد  من  خيوط  الن�سيجي،  اال�ستخدام 

تر�سيح رغوات �سبه معاجلة اأو اأغ�سية بال�ستيكية، اأغطية بال�ستيكية الأغرا�ض زرعية، مواد 

تر�سيح م�سنوعة من اأغ�سية بال�ستيكية ن�سف م�سنعة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �ض.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156813 

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  األياف بال�ستيكية م�ستخدمة  الربط،  اأو  للرزم  ن�سيجية، خيوط غري معدنية  األياف 

الن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �ض.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156815 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقــارات،  امل�سرفـية  واالأعمــال  التاأمــني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156818 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

البيع باملزاد العلني، دعاية واإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، املعلومات واالأخبار 

عن االأعمال، خدمات نقل االأعمال، ت�سويق، الت�سويق اال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

-241-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156820 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  والعقارات،اإدارة  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156821 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

البيع باملزاد العلني، دعاية واإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، املعلومات واالأخبار 

عن االأعمال، خدمات نقل االأعمال، ت�سويق، الت�سويق اال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156823 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156825 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

البيع باملزاد العلني، دعاية واإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، املعلومات واالأخبار 

عن االأعمال، خدمات نقل االأعمال، ت�سويق، الت�سويق اال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156827 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

التاأمني واالأعمال امل�سرفـية والعقارات، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق،تاأجري 

املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني،تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156829 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعـــدة فـي اإدارة االأعمــال، ا�ستف�ســارات عن االأعمال، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، 

البيع باملزاد العلني، دعايــة واإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، املعلومات واالأخبار 

عن االأعمال، خدمات نقل االأعمال، ت�سويق، الت�سويق اال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156832 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156834 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156835 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 

ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156836 

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيجار  ملبا�سم  االأ�سفر  الكهرمان  من  اأطراف  ثقاب،  اأعواد 

وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات 

�سجائر،  علب  �سيجار،  علب  لل�سيجار،  مقاطع  �سيجار،  مدخنني، 

�سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، اآالت حتمل فـي اجليب للف 

ال�سجائر، مبا�سم �سجائر، بزابيز ملبا�سم ال�سجائر، ورق �سجائر، �سيجاريلو �سيجار رفـيع، 

اأدوات تنظيف غاليني التبغ، منا�سب لغاليني التبغ، مما�سك الأعواد الثقاب، علب ثقاب، 

�سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر االإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر 

للتبغ،  االأ�سا�سية،  الزيوت  غري  من  منكهات،  للمدخنني،  فومية  مبخارات  االإلكرتونية، 

منكهات، من غري الزيوت االأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر االإلكرتونية، فتائل م�سممة 

لوالعات ال�سجائر، مبا�سم �سيجار.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي تي �سي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـريجينيا هاو�ض، 37 جي. األ. نيهرو رود، كولكاتا 700 071، �ستات 

اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157268 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، �سابون اللوز، كهرمان عطر، م�ستح�سرات 

ق�سارة،  �سودا  جتميلية،  اأقنعة  التجميــــل،  الأغرا�ض  قطن  اأعواد  لال�ستحمام،  جتميلية 

جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  االأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت 

�سمع للجلد املدبوغ، مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، منظفات 

اأ�سنان، م�ستح�سرات الإزالة الق�سور للغايات املنزلية، م�ستح�سرات اإزالة االألوان، م�سحوق 

�سحج �سنفرة، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تنظيف، �سوائل 

لتنظيف زجاج ال�سيارات، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، قطع من �سابون الزينة، 

اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق مواد للتواليت، حجر ال�سبة مطهر، عطور زيوت طيارة، 

اأ�سباغ اللحى، ر�سوم زينة لل�سف الأغرا�ض التجميل، ملمعات اأطقم االأ�سنان، غ�سول لو�سن، 

ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات التنظيف اجلاف، جل لتبيي�ض االأ�سنان، قطع قما�ض م�سربة 

الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  االأطباق،  غ�سل  الآالت  جتفـيف  عوامل  للتنظيف،  مبنظفات 

االأغرا�ض  لغري  بال�سم  جتميلية،  الأغرا�ض  ال�سبار  م�ستح�سرات  النف�ض،  اإنعا�ض  �سرائح 

جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  لغايات  الكوالجني  م�ستح�سرات  جاف،  �سامبو  الطبية، 

لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�ض رائحة الفم الأغرا�ض النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، طالء اجل�سم الأغرا�ض التجميل، �سوف قطني م�سرب مع 

م�ستح�سرات اإزالة املكياج.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املعمورة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157269 

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب، م�ساند كتب، قوائم ريا�سيات، دفاتر ر�سم، ت�ساميم للتطريز 

كتب،  مكتبية،  لوازم  ملفات  مقوى،  ورق  بطاقات،  كربون،  ورق  م�ساعدة،  يوميات  مناذج، 

ر�سم،  ر�سم، مواد  األواح  للكرميات،  الورق  اأوعية من  الر�سائل قرطا�سية،  اأو  للكتب  اأغلفة 

اأطباق  فحم،  اأقالم  املعجن،  الورق  من  �سغرية  هياأكل  قرطا�سية،  مغلفات  ر�سم،  اأدوات 

للر�سم  كنفا  الكتب،  جتليد  ربط  اأ�سرطة  كتيبات،  ر�سم،  اأقالم  للفنانني،  املائية  لالألوان 

الكتب،  جتليد  قما�ض  الكتب،  لتجليد  مواد  الزهور،  الأوعية  الورق  من  اأغطية  الزيتي، 

اأو البال�ستيك للتعبئة، موؤ�سرات للكتب، دفاتر كتابة،  اأكيا�ض مغلفات واأجربة، من الورق 

الورق  اأو  الورق  الورق، علب من  تقاومي، مرايل لالأطفال من  روزنامات،  علب لالأختام، 

املقوى، اأغطية قوارير من الورق اأو الورق املقوى، �سحون واقية من الورق، بطاقات اإعالن 

قرطا�سية، اأعالم من الورق، اأغلفة قوارير من الورق اأو الورق املقوى، منا�سف للوجه من 

الورق، اأكيا�ض للطبخ بوا�سطة فرن امليكروويف، ورق ما�ض من الورق اأو البال�ستيك لتعبئة 

املواد الغذائية، رايات ورقية، اأعالم ورقية، مرايل ورقية باأكمام، اأ�سرطة الباراكود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املعمورة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157271 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكر،  كارميل  تابل،  قرفة  كعك،  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات 

كاري بهار، �سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، خال�سات للمواد الغذائية عدا 

اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، فلفل حلو، دقيق البقول، دقيق ذرة، خمائر 

للعجني، اأقرا�ض �سكرية حلويات، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، زجنبيل تابل، 

لوز،  حلوى  خبز،  مطحونة،  ذرة  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  الب�سري،  للطعام  برغل 

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

مطحون، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، رقائق منتجات حبوب، ك�سرتد، مقبالت 

ال�سندوي�سات،  باجلنب  �سوكوالتة،  مو�ض  خبازة،  م�سحوق  طحينية،  حالوة  توابل،  هندية 

حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي 

االأرز، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، برغل، طحني 

احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، ب�سطيلة حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املعمورة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157272 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، 

م�سروبات،  معدنية  مياه  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

ع�سائر  البرية،  لتح�سري  الدينار  ح�سي�سة  خال�سات  ليمونا�سة،  للموائد،  معدنية  مياه 

خ�سراوات م�سروبات، اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة، ماء �سعري منبت ملت، ع�سري عنب غري 

خممر، ماء ال�سودا، �سربات م�سروبات، ع�سري بندورة م�سروب، م�سروبات غري كحولية، 

مياه غازية، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، �سراب فواكه 

غري كحويل، م�سروبات تواترية، ع�سري تفاح غري كحويل، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها 

الع�سل، م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة، م�سروب االألوفـريا، الالكحويل، كوكتيل من 

البرية، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات بروتينية للريا�سيني، م�سروبات 

من االأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات 

ال�ساي، مرطبات غري كحولية، م�سروبات الطاقة، م�سروبات  غري كحولية منكهة بنكهة 

الفواكه املجففة غري الكحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املعمورة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157274 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 

االعتكاف، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفـري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، خدمات 

املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات 

املطاعم،  النهارية، خدمات  الفنادق، خدمات دور احل�سانة  ال�سياح، خدمات  اإقامة  اأماكن 

حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

الوجبات اخلفـيفة، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز 

اأماكن االإقامة املوؤقتة، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واالأواين الزجاجية، تاأجري 

ال�سالح  املاء  توزيع  اآالت  تاأجري  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  اخليم،  تاأجري  االجتماعات،  غرف 

لل�سرب، تاأجري اأجهزة االإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، نحت 

على االأغذية، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة، 

خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق 

خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة  خدمات  الوجبات،  بتح�سري 

تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املعمورة، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157466 

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للدراجات  مولدات  خلط،  اآالت  املرتدد،  التيار  مولدات  هوائية،  مكثفات  تقليب،  اأجهزة 

الهوائية، مق�سات كهربائية، �سكاكني كهربائية، م�سخات نافورية، مولدات الكهرباء، اآالت 

اآالت،  اآالت نق�ض، فرامات حلم  اآالت تر�سيح،  ل�سق البطاقات، �سكاكني الآالت جز الع�سب، 

اآالت �سن �سحذ، ال�سفرات، �سفرات منا�سري اأجزاء اآالت، مطارق اآلية، مطارق تدار بالهواء 

امل�سغوط، مطارق �سقاطة، اآالت جر�ض، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا، اآالت 

تقطيع اخلبز، م�سد�سات لر�ض الدهانات، اآالت حفر، مثاقب كهربائية يدوية، اآالت واأجهزة 

تع�سيب،  اآالت  اآالت،  منا�سري  امل�سروبات،  لتح�سري  كهروميكانيكية  اآالت  كهربائية،  �سقل 

اآالت ت�سكيل بالكب�ض لت�سنيع ن�سيج ال�ساتان، اآالت حلام كهربائية، اآالت �سن �سحذ، حجارة 

اآالت، مر�سات  اأجزاء  لقم حفر  البي�ض،  تفقي�ض  اأجهزة  اآالت،  اآالت، حفارات  اأجزاء  طحن 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

اأغذية كهربائية، م�سد�سات  تدار بالهواء امل�سغوط لبثق املعاجني امل�سطكاوية، معاجلات 

غراء كهربائية، منا�سري �سل�سلية، مطارق كهربائية، اأجهزة حلام تدار بالغاز، اآالت جتميع 

طالء  اأجهزة  الكهربائي،  بالقو�ض  قطع  اأجهزة  حلام،  الكرتودات  الهوائية،  الدراجات 

بالكهرباء، طابعات ثالثية االأبعاد، كما�سات م�سامري كهربائية، مفكات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأي�سر انكوربورتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5، منرب 369، فوك�سنيج ان. اآر دي، �سونغ�سان دي�ست، تايبي 
�سيتي 10541، تايون، جمهورية كوريا اجلنوبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157468 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، �سابون اللوز، كهرمان عطر، م�ستح�سرات 

جتميلية لال�ستحمام، اأعواد قطن الأغرا�ض التجميل، اأقنعة جتميلية، �سودا ق�سارة، زيوت 

�سمع  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  االأرز،  خ�سب  من  عطرية 

منظفات  الت�سنيعية،  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  دهون  مزيالت  املدبوغ،  للجلد 

اأ�سنان، م�ستح�سرات الإزالة الق�سور للغايات املنزلية، م�ستح�سرات اإزالة االألوان، م�سحوق 

�سحج �سنفرة، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تنظيف، �سوائل 

لتنظيف زجاج ال�سيارات، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، قطع من �سابون الزينة، 

اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق مواد للتواليت، حجر ال�سبة مطهر، عطور زيوت طيارة، 

اأ�سباغ اللحى، ر�سوم زينة لل�سف الأغرا�ض التجميل، ملمعات اأطقم االأ�سنان، غ�سول لو�سن، 

ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات التنظيف اجلاف، جل لتبيي�ض االأ�سنان، قطع قما�ض م�سربة 

الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  االأطباق،  غ�سل  الآالت  جتفـيف  عوامل  للتنظيف،  مبنظفات 

االأغرا�ض  لغري  بال�سم  جتميلية،  الأغرا�ض  ال�سبار  م�ستح�سرات  النف�ض،  اإنعا�ض  �سرائح 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  لغايات  الكوالجني  م�ستح�سرات  جاف،  �سامبو  الطبية، 

لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�ض رائحة الفم الأغرا�ض النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، طالء اجل�سم الأغرا�ض التجميل، �سوف قطني م�سرب مع 

م�ستح�سرات اإزالة املكياج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 85، ال�سوق املركزي، رقم ال�سارع 955، عقار رقم 21، املعمورة، 

الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157472 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، ب�سكويت، خبز بان، كاكاو، قهوة، 

كعك، قرفة تابل، كارميل �سكاكر، كاري بهار، �سوكوالتة، 

االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ض 

اأقرا�ض  للعجني،  خمائر  ذرة،  دقيق  البقول،  دقيق  حلو،  فلفل  ملح،  العطرية،  والزيوت 

للطعام  برغل  تابل،  العطرية، زجنبيل  الزيوت  للكعك بخالف  منكهات  �سكرية حلويات، 

الب�سري، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، ذرة مطحونة، خبز، حلوى لوز، منكهات بخالف 

خل  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت 

البرية، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، رقائق منتجات حبوب، ك�سرتد، مقبالت هندية توابل، 

حالوة طحينية، م�سحوق خبازة، مو�ض �سوكوالتة، باجلنب ال�سندوي�سات، حلى باحللويات 

اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  اأطباق جممدة مكونها  بال�سوكوالتة،  الكعك، جوز مطلي  لتزيني 

برغل، طحني احلنطة  البابوجن،  اأ�سا�سها  املعكرونة، م�سروبات  االأ�سا�سي  جممدة مكونها 

ال�سوداء، ب�سطيلة حلويات، �سل�سة التوت الربي بهارات.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 85، ال�سوق املركزي، رقم ال�سارع 955، عقار رقم 21، املعمورة، 

الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157475 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والنزل،  الفنادق  االإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 

االعتكاف،  بيوت  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفـري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، خدمات املطاعم 

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات اأماكن 

حجز  املطاعم،  خدمات  النهارية،  احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة 

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

الوجبات اخلفـيفة، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز 

اأماكن االإقامة املوؤقتة، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واالأواين الزجاجية، تاأجري 

ال�سالح  املاء  توزيع  اآالت  تاأجري  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  اخليم،  تاأجري  االجتماعات،  غرف 

لل�سرب، تاأجري اأجهزة االإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، نحت 

على االأغذية، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة، 

خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق 

خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة  خدمات  الوجبات،  بتح�سري 

تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة رقم 85، ال�سوق املركزي، رقم ال�سارع 955، عقار رقم 21، املعمورة، 

الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157753 

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معلومات عن معاجلة املواد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون ماثي ديفـي تيكنولوجيز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 تي ات�ض فلور، 25 فارينجدون �سرتيت، لندن، اإي �سي 4 ايه 4ايه بي، 

اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

  -  2022/4/21 االأولوية:  تاريخ   -  UK00003779858 االأولوية:  ) رقم  حــــــــق األأولويـــــــة: 

) GB :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157755 

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترخي�ض امللكية الفكرية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5 تي ات�ض فلور، 25 فارينجدون �سرتيت، لندن، اإي �سي 4 ايه 4ايه بي، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
  -  2022/4/21 االأولوية:  تاريخ   -  UK00003779858 االأولوية:  ) رقم  حــــــــق األأولويـــــــة: 

) GB :بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157763 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، قهوة، كعك، �ساي، �سوكوالتة، حلويات، بوظة، خبــــــز، �سندوي�ســـات، بيتزا، مهلبية، 

�سل�سات توابل، تورتات كيك بالفواكه، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، اأقرا�ض اأرز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، اأطعمة خفـيفة قائمة 

على احلبوب، عجني، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، �سرائح بوظة من الفا�سولياء 

احلمراء املحالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باري�ض كروي�سانت كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 18، �ساجيماكجول رو 31 بيون غيل، جونغوون غو، �سيونغنام �سي، 
جيوجني دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157764 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باري�ض كروي�سانت كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 18، �ساجيماكجول رو 31 بيون غيل، جونغوون غو، �سيونغنام �سي، 

جيوجني دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157766 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باري�ض كروي�سانت كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 18، �ساجيماكجول رو 31 بيون غيل، جونغوون غو، 

�سيونغنام �سي، جيوجني دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157767 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مهلبية،  بيتزا،  �سندوي�سات،  خبز،  بوظة،  حلويات،  �سوكوالتة،  �ساي،  كعك،  قهوة،  با�ستا، 

اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  توابل،  �سل�سات 

قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة  ال�ساي،  اأ�سا�سها  اأرز، م�سروبات  اأقرا�ض  ال�سوكوالتة، 

احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  عجني، 

املحالة، تورتات كيك بالفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باري�ض كروي�سانت كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 18، �ساجيماكجول رو 31 بيون غيل، جونغوون غو، 
�سيونغنام �سي، جيوجني دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157769 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باري�ض كروي�سانت كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 18، �ساجيماكجول رو 31 بيون غيل، جونغوون غو، 
�سيونغنام �سي، جيوجني دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157926 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الوجبات اخلفـيفة، نحت على  الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي  خدمات مطاعم اخلدمة 

االأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املاأكوالت الع�سرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 6264، الريا�ض، 12241، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158246 

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة اأمان 

كهربائية، مركبات ف�سائية،  الربية، مركبات  للمركبات  كهربائية  املركبات، حمركات  ملقاعد 

احلركة  نقل  اآليات  الربية،  للمركبات  مكائن  للمركبات،  مكابح  )مركبات(،  مغلقة  �ساحنات 

للدراجات  عجالت  ريا�سية،  �سيارات  للمركبات،  مقاعد  للمركبات،  اأبواب  الربية،  للمركبات 

قيادة  عجالت  للمركبات،  اأج�سام  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات  حمرك،  ذات  �سيارات  الهوائية، 

املركبات، اأكيا�ض هواء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.

تويوتا  اآ�ض  )اأول�سو تريدينجز  كاي�ســـا  كابو�سيكــــي  تويوتا جيدو�سا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا، ت�سو، تويوتا، �سي، اأي�سي، كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

-259-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158385 

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قما�ض، من�سوجات قطنية، قما�ض خمطط للتطريز، 

قما�ض �سوفـي، اأقم�سة حمبوكة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممود عبدالرحيم عبداللـه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ديرة، راأ�ض اخليمة، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158481 

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإذاعة بالراديو، اإر�سال الر�سائل، البث بالتلفزيون، خدمات التلفونات، خدمات التلك�ض، 

خدمات وكاالت االأنباء، البث بالتلفزيون الكبلي، االت�ساالت بالتلفون اخللوي، االت�ساالت 

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

اإر�سال الفاك�سات، معلومات حول االت�ساالت، خدمات النداء االآيل عرب الراديو اأو التلفون 

الر�سائل، االت�ساالت عرب  اإر�سال  اأجهزة  تاأجري  االأخرى،  االإلكرتونية  اأو و�سائل االت�سال 

معدات  تاأجري  املودم،  اأجهزة  تاأجري  الفاك�ض،  اأجهزة  تاأجري  الب�سرية،  االألياف  �سبكات 

لوحات  خدمات  ال�سناعية،  االأقمار  عرب  االإر�سال  اأو  البث  التلفونات،  تاأجري  االت�سال، 

حا�سوبية  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت  توفـري  ات�ساالت،  خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات 

امل�ستخدم  اإمكانية تو�سيل  دولية، توجيه وربط االت�ساالت، االجتماعات عن بعد، توفـري 

اإىل �سبكات حا�سوبية عاملية، توفـري قنوات ات�سال  ب�سبكة حا�سوب عاملية، تاأجري الدخول 

للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، توفـري الربط بقاعدة معلومات، خدمات 

الربيد ال�سوتي، نقل بطاقات املعايدة على االإنرتنت، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، 

عرب  املتوا�سل  البيانات  تدفق  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات  خدمات 

االإنرتنت، ات�ساالت ال�سلكية، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوراجن براند �سريف�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 مور لندن ريفر�سايد، لندن، ا�ض اإي 1 2 ايه كيو، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158482 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأبحاث التكنولوجيو، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، 

تاأجري  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  فـي جمال  ا�ست�سارات  برامج حا�سوب،  حتديث 

حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  حا�سوب،  برامج 

اإلكرتونية، تفعيل مواقع  اإىل  و�سائط مادية  البيانات من  برامج احلا�سوب، حتويل  ن�سخ 

التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج  حتميل  االإنرتنت، 

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

بالتداول  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة  االإنرتنت،  فـي  بحث  اأجهزة  توفـري  الطاقة،  توفـري 

االإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  الطاقة،  جمال  فـي  التدقيق  بعد،  عن 

اخلدوم،  ا�ست�سافة  املعلومات،  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة   ،SaaS كخدمات  الربجميات 

تخزين اإلكرتوين للبيانات، توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن 

طريق مواقع االإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال 

تكنولوجيا املعلومات، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا، خدمات اال�ست�سارة فـي 

جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، 

الهواتف  املعلوماتي، فك ت�سفـري  االأمن  بالطق�ض، اال�ست�سارات فـي جمال  التنبوؤ  خدمات 

النقالة، مراقبة اإلكرتونية ملعلومات الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة الهوية عن طريق 

عن  الغ�ض  عن  للك�سف  االئتمان  بطاقة  ا�ستخدام  لن�ساط  اإلكرتونية  مراقبة  االإنرتنت، 

طريق االإنرتنت، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام االأ�سا�سي 

للكمبيوتر، اأبحاث فـي جمال تقنيات االت�ساالت عن بعد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوراجن براند �سريف�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 مور لندن ريفر�سايد، لندن، ا�ض اإي 1 2 ايه كيو، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158509 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات تعطري 

طالء  عطر،  كهرمان  اللوز،  �سابون  خ�سبية،  )عيدان(  اأعواد  مع  هواء  معطر  الهواء، 

م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  الأغرا�ض  قطن  اأعواد  ال�سفاة، 

مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات 

جتعيد ال�سعر، رمو�ض م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ض، زيوت عطرية من الكباد، 

جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  للحيوانات،  جتميل  م�ستح�سرات  الكولونيا،  ماء 

دهون  مزيالت  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  التجميل،  الأغرا�ض  قطني  غزل 

بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، 

اأثريية، زيوت عطرية،  ال�سعر، خال�سات  اإزالة  �سعر، �سمع  ماء اخلزامى، بخور، مزيالت 

خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات تنظيف، منكهات للكعك زيوت عطرية، زيت 

الغلتريية، جريانيول، مواد دهنية الأغرا�ض التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني الأغرا�ض 

التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، ايونون عطر، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ض التجميل، 

العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت  النعناع  خال�سات  التواليت،  لغايات  منظف  حليب 

م�ستح�سرات  م�ستعارة،  اأظافر  العطور،  ل�سناعة  م�سك  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 

من  قطع  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  مكياج،  م�ساحيق  بالب�سرة،  للعناية  جتميل 

�سابون الزينة، اأقالم احلواجب، اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون 

زيوت طيارة،  التجميل، عطور  الأغرا�ض  اللوز  ال�سبة مطهر، حليب  للعرق، حجر  م�ساد 

اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، 

التجميل،  الأغرا�ض  لل�سف  زينة  ر�سوم  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت 
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لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  االأ�سنان،  اأطقم  ملمعات  التجميل،  الأغرا�ض  لالأوعية  قاب�سات 

م�سكرة، رذاذات الإنعا�ض رائحة الفم، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�ض 

م�ستح�سرات  النف�ض،  اإنعا�ض  �سرائح  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�ض  قطع  االأ�سنان، 

الغ�سل الأغرا�ض �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 

الأغرا�ض جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ض الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم 

لغري االأغرا�ض الطبية، �سامبو جاف، زيوت عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، علب 

م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  ال�سفاة،  اأحمر 

للعناية  طبية  غري  مطهرات  جتميلية،  لغايات  الكوالجني  م�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم 

بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، غ�سول العني لي�ض لغايات طبية، 

اإنعا�ض  م�ستح�سرات  لالأطفال،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ض  تدليك  �سموع 

رائحة الفم الأغرا�ض النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، 

جتميلية،  الأغرا�ض  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة 

حجارة تنعيم، حجارة حالقة مطهرة االأدوية القاب�سة، �سابون، �سابون حالقة، كرميات 

التجميل، زيوت للعطور والروائح،  اأظافر، كولونيا، زيوت لغايات  الب�سرة، ملمع  تبيي�ض 

مواد تواليت، �سامبو، عطور، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، �سناعة عطور، م�ستح�سرات 

مناديل  جتميل،  م�ستح�سرات  لال�سمرار  م�ستح�سرات  للزينة،  التالك  م�سحوق  حالقة، 

الوقاية  م�ستح�سرات  م�سنعة،  ال�سقة  اأظافر  جتميلية،  لو�سن،  بغ�سوالت  م�سربة  ورقية 

من ال�سم�ض، مناديل مبللة مب�ستح�سرات الإزالة مواد التجميل، �سرائط تبيي�ض االأ�سنان، 

مزيالت طالء االأظافر، ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
) JM :حــــــــق األأولويــــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158510 

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد ل�سق الأطقم االأ�سنان، م�ستح�سرات تنقية الهواء، مواد غذائية زاللية لغايات طبية، 

للم�سابني  �ساي  ل�سقات،  �سيدالنية،  لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زاللية  م�ستح�سرات 

لال�ستخدامات  جرثومية  م�ستح�سرات  معقم،  قطن  مطهر،  قطن  مطهرات،  بالربو، 

الطبية و البيطرية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية، 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  �ساغطة،  اأربطة  طبية،  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات 

لعالج احلروق، �سراب لغايات طبية، كب�سوالت لالأدوية، م�ستح�سرات �سيدالنية، قطرات 

ت�ستخدم  حماليل  االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سمادات،  عينية، 

ال�سم�ض،  الال�سقة، قطن لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج حروق  للعد�سات 

�سمادات طبية، مطهرات لغايات �سحية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، م�سكنات، 

�سا�ض للت�سميد،  اأدوية حممولة ومعباأة، مياه حارة، منقوعات دوائية، �ساي دوائي،  علب 

�سمغ لغايات طبية، زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�سوالت لو�سن، لغايات �سيدالنية، علكة 

لغايات طبية، مراهم عطرية لغايات طبية، اأم�سال، اأقرا�ض دواء لغايات �سيدالنية، فوط 

�سحية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، م�ستح�سرات 

�سيدالنية لعالج ق�سرة الراأ�ض، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، جذور دوائية، مقويات اأدوية، 

حلروق  مراهم  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  حتاميل،  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة 

اأمالح ا�ستحمام لغايات طبية، بيكربونات ال�سودا لغايات �سيدالنية، م�سروبات  ال�سم�ض، 

�سيدالنية،  لغايات  �سليلوز  ا�سرتات  �سحية،  �سراويل  بطانات  طبية،  لغايات  معدة  حمية 

اأثريات �سليلوز لغايات �سيدالنية، زبدة الطرطري لغايات �سيدالنية، �سراب دوائي، مواد 

ما�سة  فوط  الال�سقة،  العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  معدة  حمية 

للم�سابني بال�سل�ض، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، �سيدالنية، غ�سوالت فم لغايات 

طبية، اإ�سافات غذائية، كابتات ال�سهية لغايات طبية، م�ستح�سرات تو�سيع ال�سعب الهوائية، 

م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، عوامل مقوية لغايات طبية، م�ستح�سرات اإزالة الروائح 

اأطفال  الهواء، بخاخ تربيد لالأغرا�ض الطبية، حفاظات للر�سع، حفا�سات  الكريهة من 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، حبوب 

منع احلمل و قمع ال�سهية، حبوب الت�سمري، حبوب م�سادة لالأك�سدة، مالحق زالل غذائية، 

كوالجني  طبية،  لغايات  قطنية  اأعواد  ال�سباب،  حب  لعالج  م�ستح�سرات   ،disinfectants

لغايات طبية، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية، خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي، 
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لغايات  قاب�سة  مواد  واال�ست�سفائية،  الطبية  لالأغرا�ض  مغذية  �سيدالنية  م�ستح�سرات 

احلالقة،  بعد  ملا  طبي  لو�سن  للجراثيم،  م�ساد  غ�سول  للجراثيم،  م�ساد  �سابون  طبية، 

�سامبو جاف  لل�سعر،  الطبية، لو�سن طبي  ال�سخ�سية  العناية  �سامبو طبي، م�ستح�سرات 

فـي  للم�ساعدة  النيكوتني  لبان  الفـيتامينية،  املكمالت  من  رقعات  طبي،  �سابون  طبي، 

االمتناع عن التدخني، رقعات النيكوتني للم�ساعدة فـي االمتناع عن التدخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
) JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158511 

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب م�سجلة، برجميات حا�سوب م�سجلة، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، برامج 

اأجهزة  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب 

حممولة لتقفـي الن�ساط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
) JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158512 

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاطية،  �سمادات  طبية،  لغايات  �ساخن  هواء  هزازات  ال�ساخن،  بالهواء  العالج  اأجهزة 

اأحذية لغايات طبية، خمدات م�سخنة كهربائية لغايات طبية، اأجهزة واأدوات طبية، �سمادات 

جب�سية لغايات جتبريية جبائر العظام، اأجهزة لعالج حب ال�سباب، مالب�ض �ساغطة، جهاز 

رقعات  طبية،  لغايات  اأ�ساور  اجل�سم،  تكوين  مراقبة  جهاز  اجل�سم،  فـي  الدهون  مراقبة 

تربيد لالأغرا�ض الطبية، كمادات تربيد لالأغرا�ض الطبية، �سمادات ال�سغط االإبري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
) JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158513 

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان  فرا�سي  اأ�سنان،  تنظيف  عيدان  حامالت  اأ�سنان،  فرا�سي  االأ�سنان،  تنظيف  عيدان 

كهربائية، روؤو�ض فر�ض االأ�سنان الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
) JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158514 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، 

برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

وال�سحية واالإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158515 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، ن�سر الن�سو�ض خالف ن�سو�ض الدعاية 

واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  الكتب،  ن�سر  واالإعالن، 

املعار�ض  تنظيم  التعليمية،  االمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  االجتماعات، 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم 

توفـري  االإنرتنت،  على  االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة 

املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، اإر�ساد التدريب، توفـري الفـيديوهات 

غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158516 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراقبة  التكنولوجيو،  االأبحاث  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  التجميل،  اأبحاث 

اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، البحث العلمي، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، 

اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158517 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية،  الرعاية ال�سحية،  ال�سعر،  خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح 

خدمات فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، خدمات طب االأ�سنان، خدمات دور التمري�ض، 

التمري�ض الطبي، الن�سائح ال�سيدالنية، زراعة ال�سعر، خدمات التطبيب عن بعد، ا�ست�سارة 

التحليل  خدمات  االإعاقة،  ذوي  لالأفراد  طبية  ن�سائح  االأ�سنان،  تقومي  خدمات  �سحية، 

الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية، الفح�ض الطبي 

)خا�سة للك�سف عن ومعاجلة االأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87385 - تاريخ االأولوية: 2022/9/1 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158518 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تواليت،  مواد  التواليت،  لغايات  منظف  حليب  التجميل،  الأغرا�ض  لو�سن،  غ�سوالت 

احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت  النعناع  خال�سات 

زيت  القاب�سة،  االأدوية  مطهرة  حالقة  حجارة  تنعيم،  حجارة  العطور،  ل�سناعة  م�سك 

قطن  اأعواد  ال�سفاة،  طالء  حالقة،  �سابون  �سابون،  عطر،  كهرمان  اللوز،  �سابون  اللوز، 

ملمع  الب�سرة،  تبيي�ض  كرميات  الربغموت،  زيت  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  الأغرا�ض 

اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، ملونات 

-269-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

للرمو�ض،  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�ض  ال�سعر،  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر، 

زيوت عطرية من الكباد، ماء الكولونيا، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات، اأطقم جتميل، 

م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني الأغرا�ض التجميل، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، 

املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  الت�سنيعية،  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  دهون بخالف  مزيالت 

منظفات اأ�سنان، ماء اخلزامى، كولونيا، بخور، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، خال�سات 

منكهات  تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية،  زيوت  اأثريية، 

التجميل،  الأغرا�ض  دهنية  مواد  جريانيول،  الغلتريية،  زيت  عطرية،  زيوت  للكعك 

بريوك�سيد الهيدروجني الأغرا�ض التجميل، زيوت لغايات التجميل، زيت اليا�سمني، زيت 

لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  �سامبو،  عطر،  ايونون  والروائح،  للعطور  زيوت  اخلزامى، 

مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات 

الإزالة مواد التجميل، م�ستح�سرات الكوالجني لغايات جتميلية، �سرائط تبيي�ض االأ�سنان، 

مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، عطور، اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات 

العناية باالأظافر، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، م�ساحيق مكياج، 

اأقالم  الزينة،  �سابون  من  قطع  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 

للتواليت،  مواد  للعرق  م�سادات  جتميلية،  اأ�سباغ  للزينة،  التالك  م�سحوق  احلواجب، 

�سابون م�ساد للعرق، حجر ال�سبة مطهر، حليب اللوز الأغرا�ض التجميل، م�ستح�سرات 

لال�سمرار م�ستح�سرات جتميل، عطور زيوت طيارة، اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، 

اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو 

التجميل،  قاب�سات لالأوعية الأغرا�ض  التجميل،  لل�سف الأغرا�ض  زينة  ر�سوم  للحيوانات، 

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، جتميلية، ملمعات اأطقم االأ�سنان، لوا�سق لغايات 

التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، م�سكرة، رذاذات الإنعا�ض رائحة 

الفم، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�ض االأ�سنان، قطع قما�ض م�سربة 

م�ستح�سرات  النف�ض،  اإنعا�ض  �سرائح  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  للتنظيف،  مبنظفات 

الغ�سل الأغرا�ض �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 

الأغرا�ض جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ض الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم 

الوقاية من  اأظافر ال�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات  �سامبو جاف،  الطبية،  االأغرا�ض  لغري 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

خال�سات  ال�سفاة،  اأحمر  علب  جتميلي،  �سبيغ  حناء  الكباد،  من  عطرية  زيوت  ال�سم�ض، 

اأع�ساب لغايات التجميل، مزيالت طالء االأظافر، غ�سول العني لي�ض لغايات طبية، معطر 

هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية، �سموع تدليك الأغرا�ض التجميل، م�ستح�سرات جتميل 

لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�ض رائحة الفم الأغرا�ض النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، جيل للعني م�سحح 

ي�ستخدم الأغرا�ض جتميلية، ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158519 

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد ل�سق الأطقم االأ�سنان، م�ستح�سرات تنقية الهواء، مواد غذائية زاللية لغايات طبية، 

للم�سابني  �ساي  ل�سقات،  �سيدالنية،  لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زاللية  م�ستح�سرات 

لال�ستخدامات  جرثومية  م�ستح�سرات  معقم،  قطن  مطهر،  قطن  مطهرات،  بالربو، 

الطبية و البيطرية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية، 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  �ساغطة،  اأربطة  طبية،  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات 

لعالج احلروق، �سراب لغايات طبية، كب�سوالت لالأدوية، م�ستح�سرات �سيدالنية، قطرات 

ت�ستخدم  حماليل  االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سمادات،  عينية، 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

ال�سم�ض،  للعد�سات الال�سقة، قطن لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج حروق 

�سمادات طبية، مطهرات لغايات �سحية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، م�سكنات، 

�سا�ض للت�سميد،  اأدوية حممولة ومعباأة، مياه حارة، منقوعات دوائية، �ساي دوائي،  علب 

�سمغ لغايات طبية، زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�سوالت لو�سن، لغايات �سيدالنية، علكة 

لغايات طبية، مراهم عطرية لغايات طبية، اأم�سال، اأقرا�ض دواء لغايات �سيدالنية، فوط 

�سحية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، م�ستح�سرات 

�سيدالنية لعالج ق�سرة الراأ�ض، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، جذور دوائية، مقويات اأدوية، 

حلروق  مراهم  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة  حتاميل، 

اأمالح ا�ستحمام لغايات طبية، بيكربونات ال�سودا لغايات �سيدالنية، م�سروبات  ال�سم�ض، 

�سيدالنية،  لغايات  �سليلوز  ا�سرتات  �سحية،  �سراويل  بطانات  طبية،  لغايات  معدة  حمية 

اأثريات �سليلوز لغايات �سيدالنية، زبدة الطرطري لغايات �سيدالنية، �سراب دوائي، مواد 

ما�سة  فوط  الال�سقة،  العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  معدة  حمية 

للم�سابني بال�سل�ض، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، �سيدالنية، غ�سوالت فم لغايات 

طبية، اإ�سافات غذائية، كابتات ال�سهية لغايات طبية، م�ستح�سرات تو�سيع ال�سعب الهوائية، 

م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، عوامل مقوية لغايات طبية، م�ستح�سرات اإزالة الروائح 

اأطفال  الهواء، بخاخ تربيد لالأغرا�ض الطبية، حفاظات للر�سع، حفا�سات  الكريهة من 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، حبوب 

منع احلمل و قمع ال�سهية، حبوب الت�سمري، حبوب م�سادة لالأك�سدة، مالحق زالل غذائية، 

كوالجني  طبية،  لغايات  قطنية  اأعواد  ال�سباب،  حب  لعالج  م�ستح�سرات   ،disinfectants

لغايات طبية، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية، خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي، 

لغايات  قاب�سة  مواد  واال�ست�سفائية،  الطبية  لالأغرا�ض  مغذية  �سيدالنية  م�ستح�سرات 

احلالقة،  بعد  ملا  طبي  لو�سن  للجراثيم،  م�ساد  غ�سول  للجراثيم،  م�ساد  �سابون  طبية، 

�سامبو جاف  لل�سعر،  الطبية، لو�سن طبي  ال�سخ�سية  العناية  �سامبو طبي، م�ستح�سرات 

فـي  للم�ساعدة  النيكوتني  لبان  الفـيتامينية،  املكمالت  من  رقعات  طبي،  �سابون  طبي، 

االمتناع عن التدخني، رقعات النيكوتني للم�ساعدة فـي االمتناع عن التدخني.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158520 

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب م�سجلة، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، برامج 

اأجهزة  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب 

حممولة لتقفـي الن�ساط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158522 

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاطية،  �سمادات  طبية،  لغايات  �ساخن  هواء  هزازات  ال�ساخن،  بالهواء  العالج  اأجهزة 

اأحذية لغايات طبية، خمدات م�سخنة كهربائية لغايات طبية، اأجهزة واأدوات طبية، �سمادات 

جب�سية لغايات جتبريية جبائر العظام، اأجهزة لعالج حب ال�سباب، مالب�ض �ساغطة، جهاز 

رقعات  طبية،  لغايات  اأ�ساور  اجل�سم،  تكوين  مراقبة  جهاز  اجل�سم،  فـي  الدهون  مراقبة 

تربيد لالأغرا�ض الطبية، كمادات تربيد لالأغرا�ض الطبية، �سمادات ال�سغط االإبري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158523 

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان كهربائية،  اأ�سنان، فرا�سي  اأ�سنان، حامالت عيدان تنظيف  عيدان تنظيف االأ�سنان، فرا�سي 

روؤو�ض فر�ض االأ�سنان الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158525 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، 

برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

وال�سحية واالإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158526 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، ن�سر الن�سو�ض خالف ن�سو�ض الدعاية 

واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  الكتب،  ن�سر  واالإعالن، 

املعار�ض  تنظيم  التعليمية،  االمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  االجتماعات، 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم 

توفـري  االإنرتنت،  على  االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة 

املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، اإر�ساد التدريب، توفـري الفـيديوهات 

غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158527 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  التجميل،  اأبحاث  التكنولوجيو،  االأبحاث 

االأ�سا�سي  النظام  تطوير  العلمي،  البحث  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة 

للكمبيوتر، اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158529 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية،  الرعاية ال�سحية،  ال�سعر،  خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح 

خدمات فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، خدمات طب االأ�سنان، خدمات دور التمري�ض، 

التمري�ض الطبي، الن�سائح ال�سيدالنية، زراعة ال�سعر، خدمات التطبيب عن بعد، ا�ست�سارة 

التحليل  خدمات  االإعاقة،  ذوي  لالأفراد  طبية  ن�سائح  االأ�سنان،  تقومي  خدمات  �سحية، 

الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية، الفح�ض الطبي 

)خا�سة للك�سف عن ومعاجلة االأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87294 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158530 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات تعطري 

طالء  عطر،  كهرمان  اللوز،  �سابون  خ�سبية،  )عيدان(  اأعواد  مع  هواء  معطر  الهواء، 

م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  الأغرا�ض  قطن  اأعواد  ال�سفاة، 

مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

جتعيد ال�سعر، رمو�ض م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ض، زيوت عطرية من الكباد، 

جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  للحيوانات،  جتميل  م�ستح�سرات  الكولونيا،  ماء 

دهون  مزيالت  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  التجميل،  الأغرا�ض  قطني  غزل 

بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، 

اأثريية، زيوت عطرية،  ال�سعر، خال�سات  اإزالة  �سعر، �سمع  ماء اخلزامى، بخور، مزيالت 

خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات تنظيف، منكهات للكعك زيوت عطرية، زيت 

الغلتريية، جريانيول، مواد دهنية الأغرا�ض التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني الأغرا�ض 

التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، ايونون عطر، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ض التجميل، 

العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت  النعناع  خال�سات  التواليت،  لغايات  منظف  حليب 

م�ستح�سرات  م�ستعارة،  اأظافر  العطور،  ل�سناعة  م�سك  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 

من  قطع  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  مكياج،  م�ساحيق  بالب�سرة،  للعناية  جتميل 

�سابون الزينة، اأقالم احلواجب، اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون 

زيوت طيارة،  التجميل، عطور  الأغرا�ض  اللوز  ال�سبة مطهر، حليب  للعرق، حجر  م�ساد 

اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، 

التجميل،  الأغرا�ض  لل�سف  زينة  ر�سوم  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت 

لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  االأ�سنان،  اأطقم  ملمعات  التجميل،  الأغرا�ض  لالأوعية  قاب�سات 

م�سكرة، رذاذات الإنعا�ض رائحة الفم، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�ض 

م�ستح�سرات  النف�ض،  اإنعا�ض  �سرائح  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�ض  قطع  االأ�سنان، 

الغ�سل الأغرا�ض �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 

الأغرا�ض جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري االأغرا�ض الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم 

لغري االأغرا�ض الطبية، �سامبو جاف، زيوت عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، علب 

م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  ال�سفاة،  اأحمر 

للعناية  طبية  غري  مطهرات  جتميلية،  لغايات  الكوالجني  م�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم 

بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، غ�سول العني لي�ض لغايات طبية، 

اإنعا�ض  م�ستح�سرات  لالأطفال،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ض  تدليك  �سموع 

رائحة الفم الأغرا�ض النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، 
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جتميلية،  الأغرا�ض  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة 

حجارة تنعيم، حجارة حالقة مطهرة االأدوية القاب�سة، �سابون، �سابون حالقة، كرميات 

التجميل، زيوت للعطور والروائح،  اأظافر، كولونيا، زيوت لغايات  الب�سرة، ملمع  تبيي�ض 

مواد تواليت، �سامبو، عطور، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، �سناعة عطور، م�ستح�سرات 

مناديل  جتميل،  م�ستح�سرات  لال�سمرار  م�ستح�سرات  للزينة،  التالك  م�سحوق  حالقة، 

الوقاية  م�ستح�سرات  م�سنعة،  ال�سقة  اأظافر  جتميلية،  لو�سن،  بغ�سوالت  م�سربة  ورقية 

من ال�سم�ض، مناديل مبللة مب�ستح�سرات الإزالة مواد التجميل، �سرائط تبيي�ض االأ�سنان، 

مزيالت طالء االأظافر، ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158531 

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد ل�سق الأطقم االأ�سنان، م�ستح�سرات تنقية الهواء، مواد غذائية زاللية لغايات طبية، 

للم�سابني  �ساي  ل�سقات،  �سيدالنية،  لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زاللية  م�ستح�سرات 

لال�ستخدامات  جرثومية  م�ستح�سرات  معقم،  قطن  مطهر،  قطن  مطهرات،  بالربو، 

الطبية و البيطرية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية، 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  �ساغطة،  اأربطة  طبية،  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات 

لعالج احلروق، �سراب لغايات طبية، كب�سوالت لالأدوية، م�ستح�سرات �سيدالنية، قطرات 
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ت�ستخدم  حماليل  االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سمادات،  عينية، 

ال�سم�ض،  الال�سقة، قطن لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج حروق  للعد�سات 

�سمادات طبية، مطهرات لغايات �سحية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدالنية، م�سكنات، 

�سا�ض للت�سميد،  اأدوية حممولة ومعباأة، مياه حارة، منقوعات دوائية، �ساي دوائي،  علب 

�سمغ لغايات طبية، زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�سوالت لو�سن، لغايات �سيدالنية، علكة 

لغايات طبية، مراهم عطرية لغايات طبية، اأم�سال، اأقرا�ض دواء لغايات �سيدالنية، فوط 

�سحية، م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، م�ستح�سرات 

�سيدالنية لعالج ق�سرة الراأ�ض، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، جذور دوائية، مقويات اأدوية، 

حلروق  مراهم  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  حتاميل،  طبية،  لغايات  ال�سقة  اأربطة 

اأمالح ا�ستحمام لغايات طبية، بيكربونات ال�سودا لغايات �سيدالنية، م�سروبات  ال�سم�ض، 

�سيدالنية،  لغايات  �سليلوز  ا�سرتات  �سحية،  �سراويل  بطانات  طبية،  لغايات  معدة  حمية 

اأثريات �سليلوز لغايات �سيدالنية، زبدة الطرطري لغايات �سيدالنية، �سراب دوائي، مواد 

ما�سة  فوط  الال�سقة،  العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  معدة  حمية 

للم�سابني بال�سل�ض، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، �سيدالنية، غ�سوالت فم لغايات 

طبية، اإ�سافات غذائية، كابتات ال�سهية لغايات طبية، م�ستح�سرات تو�سيع ال�سعب الهوائية، 

م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، عوامل مقوية لغايات طبية، م�ستح�سرات اإزالة الروائح 

اأطفال  الهواء، بخاخ تربيد لالأغرا�ض الطبية، حفاظات للر�سع، حفا�سات  الكريهة من 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، حبوب 

منع احلمل و قمع ال�سهية، حبوب الت�سمري، حبوب م�سادة لالأك�سدة، مالحق زالل غذائية، 

لغايات طبية، كوالجني  اأعواد قطنية  ال�سباب،  disinfectants، م�ستح�سرات لعالج حب 

لغايات طبية، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدالنية، خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي، 

لغايات  قاب�سة  مواد  واال�ست�سفائية،  الطبية  لالأغرا�ض  مغذية  �سيدالنية  م�ستح�سرات 

احلالقة،  بعد  ملا  طبي  لو�سن  للجراثيم،  م�ساد  غ�سول  للجراثيم،  م�ساد  �سابون  طبية، 

�سامبو جاف  لل�سعر،  الطبية، لو�سن طبي  ال�سخ�سية  العناية  �سامبو طبي، م�ستح�سرات 

فـي  للم�ساعدة  النيكوتني  لبان  الفـيتامينية،  املكمالت  من  رقعات  طبي،  �سابون  طبي، 

االمتناع عن التدخني، رقعات النيكوتني للم�ساعدة فـي االمتناع عن التدخني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158532 

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  الن�ساط،  لتقفـي  حممولة  اأجهزة  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات 

حا�سوب م�سجلة، برجميات حا�سوب م�سجلة، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، برامج حا�سوب 

برجميات قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

بلد   -  2022/8/23 االأولوية:  تاريخ   -  00090737 االأولوية:  حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم 

) JM :االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158533 

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاطية،  �سمادات  طبية،  لغايات  �ساخن  هواء  هزازات  ال�ساخن،  بالهواء  العالج  اأجهزة 

اأحذية لغايات طبية، خمدات م�سخنة كهربائية لغايات طبية، اأجهزة واأدوات طبية، �سمادات 

جب�سية لغايات جتبريية جبائر العظام، اأجهزة لعالج حب ال�سباب، مالب�ض �ساغطة، جهاز 

رقعات  طبية،  لغايات  اأ�ساور  اجل�سم،  تكوين  مراقبة  جهاز  اجل�سم،  فـي  الدهون  مراقبة 

تربيد لالأغرا�ض الطبية، كمادات تربيد لالأغرا�ض الطبية، �سمادات ال�سغط االإبري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
) JM :حــــــــق األأولويـــــــة: )رقم االأولوية: كينفـيو - تاريخ االأولوية: 2022/8/23 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158534 

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان  فرا�سي  اأ�سنان،  تنظيف  عيدان  حامالت  اأ�سنان،  فرا�سي  االأ�سنان،  تنظيف  عيدان 

كهربائية، روؤو�ض فر�ض االأ�سنان الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158536 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، 

برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

وال�سحية واالإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158537 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، ن�سر الن�سو�ض خالف ن�سو�ض الدعاية 

واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  الكتب،  ن�سر  واالإعالن، 

املعار�ض  تنظيم  التعليمية،  االمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  االجتماعات، 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم 

توفـري  االإنرتنت،  على  االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة 

املطبوعات االإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، اإر�ساد التدريب، توفـري الفـيديوهات 

غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�سة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158538 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأبحاث التكنولوجيو، اأبحاث التجميل، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، مراقبة 

اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، البحث العلمي، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، 

اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158539 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية،  الرعاية ال�سحية،  ال�سعر،  خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح 

خدمات فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، خدمات طب االأ�سنان، خدمات دور التمري�ض، 

التمري�ض الطبي، الن�سائح ال�سيدالنية، زراعة ال�سعر، خدمات التطبيب عن بعد، ا�ست�سارة 

التحليل  خدمات  االإعاقة،  ذوي  لالأفراد  طبية  ن�سائح  االأ�سنان،  تقومي  خدمات  �سحية، 

الطبي الأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية، الفح�ض الطبي 

)خا�سة للك�سف عن ومعاجلة االأمرا�ض املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

)JM :حــــــــق األأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 87293 - تاريخ االأولوية: 2022/8/23- بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158972 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون،  لوز،  عجينة  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب 

اأ�سجار عيد امليالد،  يان�سون جنمي، حلويات لتزيني 

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

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

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 
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نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ض، 

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

رقائق  حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ض  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء 

حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة، 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ض �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ض 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ض  خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة، 

مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل،  مق�سر،  �سعري 

�سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجني، فلفل توابل، 

بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ض حلويات، 

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

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

مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات 

لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية،  للغايات  حلوم 

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

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ض  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق 
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رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها 

منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ض �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، 

�سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 

طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ض، ك�سرتد، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل،  اأقرا�ض  املجففة، 

لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  مثلج، م�سروبات  �ساي  ذرة،  تاكو، كعك  فطائر �سينية، 

خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون 

حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، 

الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب 

املو�ض  �سوكوالتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 

)حلوى ( �سكريات، كولي�ض )فواكه ( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، حلم 

اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ض اال�ستهالك 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ض  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ض الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

باللحم، حلى  بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

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

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ض،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها 
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خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة 

معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من 

طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز 

الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة  البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�ض، 

احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 

اأودون،  النف�ض، �سعريية معكرونة،  النف�ض، علكة الإنعا�ض  النعناع الإنعا�ض  املحالة، �سكاكر 

اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

اأع�ساب  �ساي من  بال�سوكوالتة،  املعجنات(، خبز  اأو غريها،كرو�سان )نوع من  ال�سوكوالتة 

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ض )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة   ،4115 �ض.ب:   ،1 رقم.  ال�سناعية  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158984 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون،  لوز،  عجينة  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كاري بهار، 

�ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب،  م�ستح�سرات 

�سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات 

لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا 

اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات 

ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 

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

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ض للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز 

اأو اجلوز،  اللوز  بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى  اأفرجني، فلفل توابل، 

رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ض، �سميد، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 
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معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 

رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ض حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ض  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ض، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ض اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 

معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على 

االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات 

املو�ض  �سوكوالتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 

)حلوى ( �سكريات، كولي�ض )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، حلم 

اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ض اال�ستهالك 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ض  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ض الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

باللحم، حلى  بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

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

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ض،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 
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االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة 

معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من 

طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز 

الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة  البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�ض، 

احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 

اأودون،  النف�ض، �سعريية معكرونة،  النف�ض، علكة الإنعا�ض  النعناع الإنعا�ض  املحالة، �سكاكر 

اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

اأع�ساب  �ساي من  بال�سوكوالتة،  املعجنات(، خبز  اأو غريها،كرو�سان )نوع من  ال�سوكوالتة 

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ض )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة   ،4115 �ض.ب:   ،1 رقم.  ال�سناعية  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158987 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ض م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كاري بهار، 

�ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب،  م�ستح�سرات 

�سوكوالتة، كب�ض قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات 

لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا 

اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات 

ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 

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

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ض للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز 

اأو اجلوز،  اللوز  بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى  اأفرجني، فلفل توابل، 

رافـيويل، �سو�ض حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ض، �سميد، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 
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معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 

رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ض حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ض  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ض، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ض اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 

معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على 

االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات 

املو�ض  �سوكوالتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 

)حلوى ( �سكريات، كولي�ض )فواكه ( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ض، حلم 

اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ض اال�ستهالك 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ض  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ض الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

باللحم، حلى  بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلى باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

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

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ض،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 
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االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة 

معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من 

طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز 

الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة  البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�ض، 

احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 

اأودون،  النف�ض، �سعريية معكرونة،  النف�ض، علكة الإنعا�ض  النعناع الإنعا�ض  املحالة، �سكاكر 

اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

اأع�ساب  �ساي من  بال�سوكوالتة،  املعجنات(، خبز  اأو غريها،كرو�سان )نوع من  ال�سوكوالتة 

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ض )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة   ،4115 �ض.ب:   ،1 رقم.  ال�سناعية  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159386 

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مق�سات �سعر اللحى، علب ماكينات احلالقة، �سفرات ماكينات احلالقة، علب اأدوات احلالقة، 

ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جيليت بارك، بو�سطن، ام ايه 02127، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159387 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، �سابون حالقة، اأقنعة جتميلية، ماء الكولونيا، كرميات جتميلية، حليب منظف 

لغايات التواليت، مواد تواليت، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 

بعد  ملا  لو�سن،  غ�سول  اللحى،  اأ�سباغ  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  حالقة،  م�ستح�سرات 

طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  الطبية،  االأغـــرا�ض  لغيـــر  بال�ســـم  احلالقة، 

مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جيليت بارك، بو�سطن، ام ايه 02127، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

-295-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159388 

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مق�سات �سعر اللحى، منا�سري املنحنيات، علب ماكينات احلالقة، �سفرات ماكينات احلالقة، 

علب اأدوات احلالقة، ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية، مثاقب �سدرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جيليت بارك، بو�سطن، ام ايه 02127، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159574 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربى عربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159692 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات، م�ستح�سرات احلبوب، ف�سار حب الذرة، دقيق ذرة، طحني قمح، خبز، ب�سكويت رقيق 

ه�ض، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�ض.ايه.بي. دي اي �سي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ. بينا 

بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159693 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت  ذرة، طحني قمح، خبز،  الذرة، دقيق  م�ستح�سرات احلبوب، حلويات، ف�سار حب 

رقيق ه�ض، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�ض.ايه.بي. دي اي �سي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ. بينا 

بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

-297-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159694 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن االأعمال، خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، 

عر�ض ال�سلع، توزيع العينات، درا�سات ال�سوق، تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر ن�سو�ض 

االأعمال،  عن  واالأخبار  املعلومات  التلفزيون،  عرب  واالإعالن  الدعاية  واالإعالن،  الدعاية 

تاأجري امل�ساحات االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، 

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات الأعمال اأخرى، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن فـي و�سائل االإعالم، خدمات 

املعاجلة  بالتجزئة،  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ض  اال�سعار،  بني  املقارنة 

االإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري، ت�سويق، 

تاأجري منا�سب للبيع، التفاو�ض وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، توفـري معلومات 

واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  االأعمال 

وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، االإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�ض �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 7011، بناية جي ام جي، �سارع ام هرير، عود ميثاء، بر دبي، 

دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159695 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حرا�سة امل�سافرين، النقل اجلوي، خدمات قطر املركبات املعطلة، تاأجري ال�سيارات، النقل 

بال�سكك احلديدية،  النقل  بال�سنادل،  النقل  ال�سفن،  اإنقاذ  النقل باحلافالت،  بال�سيارات، 
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ت�سليــم الطــرود، العتالـــة التحميل والتنزيل، تغليف ال�سلع، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تنظيم 

رحالت بحرية، خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، 

خزن الب�سائع، مواقف ال�سيارات، التخزين، تاأجري امل�ستودعات، النقل بوا�سطة العبارات، 

النقل بوا�سطة خطوط االأنابيب،  النقل البحري،  ال�سحن بال�سفن، عقود  النهري،  النقل 

تاأجري اأماكن وقوف ال�سيارات، تاأجري املركبات، تاأجري احلافالت، ا�ستئجار ال�ساحنات، نقل 

االأثاث، النقل، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، اإعادة تعومي ال�سفن، حجز مقاعد 

الو�سول،  ميناء  فـي  ال�سحن  اأجرة  دفع  بالرتام،  النقل  االأجرة،  ب�سيارات  النقل  ال�سفر، 

فـي  ال�سم�سرة  االنتقال،  النفايات، خدمات  نقل وتخزين  امل�سافرين،  نقل  البحري،  النقل 

ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، معلومات التخزين، 

معلومات النقل، تاأجري حاويات التخزين، تاأجري منا�سب على �سطوح املركبات، عمليات 

ت�سليم  ال�سحف،  ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  الب�سائع،  تغليف  للنقل،  احلجز  النقل،  االإنقاذ 

اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين  الربيدي،  بالطلب  الب�سائع 

ت�سليم الزهور، ختم الربيد، معلومات مرورية، تاأجري املجمدات، نقل البوارج، نقل النفائ�ض 

خدمات  ال�سفر،  لغايات  ال�سياقة  تعليمات  توفـري  املالحة،  اأنظمة  تاأجري  احلرا�سة،  حتت 

تغليف الهدايا، تاأجري اجلرارات، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، خدمات اال�ستخدام 

لالآخرين عرب تطبيق  الركاب  نقل  ترتيب خدمات  االأمتعة،  لل�سيارات، تخزين  امل�سرتك 

عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأي كيو فولفـيل منت للتخزين فـي املخازن العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: رقم 37184، م�سنع ح�سيب ر�سول، جممع دبي لال�ستثمار، 

دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159696 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، 

كرمية الزبدة، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، حليب، حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، لنب رائب، 

خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، �سمن 

الهند، حلم  نباتي، بي�ض، زيت زيتون للطعام، �سجق، حلوم دواجن غري حية، دهن جوز 

الكبد، حلوم حمفوظة، حلوم معلبة، حم�ض معجونة احلم�ض، لنب �سويا، حليب خمفوق، 

حليب زاليل، حليب مركز، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، حليب جمفف، نقانق للهوت 

دوغ، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز 

الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، م�سروبات اأ�سا�سها حليب 

اللوز، فطائر جنب القري�ض املقلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:8524، الريا�ض 11492، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159700 

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرجوحات، األعاب م�سنوعة من املخمل، لعب اأطفال حم�سوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوا انرتنا�سيوال كو،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 31 / اف،تاور تو، تاميز �سكوير، 1 ماثي�سون �سرتيت، كوزواي باي، 
هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

-300-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159801 

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سر اأو مفار�ض اأو مدا�سات، ح�سر من الق�سب، �سجاد، ح�سر غري اإنزالقية، بطائن �سجاد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإثمار للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 24، مركز التجاري 1، ا�ستدامة، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159807 

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البث  االأنباء،  وكاالت  خدمات  التلفونات،  خدمات  بالتلفزيون،  البث  بالراديو،  االإذاعة 

بالتلفزيون الكبلي، نقل الربيد االإلكرتوين، معلومات حول االت�ساالت، البث اأو االإر�سال 

عرب االأقمار ال�سناعية، توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، االجتماعات 

ات�سال  قنوات  توفـري  عاملية،  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري  بعد،  عن 

للت�سوق عن بعد، توفـري الربط بقاعدة معلومات، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، 

اأ�سرطة  نقل  ال�سلكية،  ات�ساالت  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات  خدمات 

الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي.بي.ام ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�سرتيت،  كامب�ض  دي�ض  روت  ال  كورت،  اأن�سون   ،336 بي.اأو.بوك�ض:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مارتن غرين�سي، ت�سانيل اآيالند، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

-301-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159808 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر الن�سو�ض خالف ن�سو�ض الدعاية واالإعالن، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، 

واإدارة  تنظيم  املتجولة،  املكتبات  خدمات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 

ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، 

تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايـــات  املعـــار�ض  تنظيـــم 

االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة 

غري  الفورية  االإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  االإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  االإنرتنت،  على 

القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي االأنباء، اإر�ساد التدريب، توفـري 

الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي.بي.ام ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�سرتيت،  كامب�ض  دي�ض  روت  ال  كورت،  اأن�سون   ،336 بوك�ض:  بي.اأو.  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مارتن غرين�سي، ت�سانيل اآيالند، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159809 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك االأن�سوفة غري احلي، زبدة، حلوم مطبوخة، ق�سريات غري حية، �سرائح �سمك طرية 

فـيليه، �سمك غري حي، اأ�سماك ق�سرية غري حية، �سجق، �سمك تونا، حلوم دواجن غري حية، 

منتجات غذائية من ال�سمك، جمربي غري حي، حلم خنزير، �سمك معلب، حلوم معلبة، 

�سمك مملح، مو�ض )�سمك (، نقانق للهوت دوغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوباكول كوبراتيفا اأغرويندو�سرتيال كون�سوالتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رو دي�سمبارغادور، مونهوز دي ميلو، 176 �ساال، �سنرتو، كافـيالنديا، 
بي اآر  85415، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159810 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، عر�ض ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوباكول كوبراتيفا اأغرويندو�سرتيال كون�سوالتا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رو دي�سمبارغادور، مونهوز دي ميلو، 176 �ساال، �سنرتو، كافـيالنديا، 
بي اآر  85415، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159813 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

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

خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  النزل،  حجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  املوؤقتة، 

احلانات  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم 

البارات، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة املوؤقتة 

اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة، حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منر لل�سيافة الفندقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

االأول،  عبدالعزيز  بن  تركي  االأمري  طريق  حطني،  حي  الريا�ض،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�ض.ب: 13513، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159814 

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية �ض.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سبحان، قطعو )4(، �سارع )103(، مبنى )3(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159820 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة عطور، رذاذات الإنعا�ض رائحة الفم، م�ستح�سرات تعطري الهواء، �سابون، م�ستح�سرات 

جتميل، كرميات جتميلية، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، زيت الورد، �سامبو، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه اميا عطري للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأن�ض بن مالك، حي ال�سحافة، 7941 ر.ب:13321، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

�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: 102960
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1172فـي 2016/12/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة �سجى الوطنية �ص.م.م  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة �سجا املميزة لال�ستثمار �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:85 ر.ب: 516، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/12/26م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل:  2022/12/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102960
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1172فـي 2016/12/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة �سجى الوطنية �ص.م.م  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سجا لالأعمال الدولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:82 ر.ب: 516، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/12/26م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل:  2022/12/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140655

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/12/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1381 فـي 2021/2/28م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الرهوان لالأعمال املتميزة  

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بيان لل�سيافة واألأعمال �ص.�ص.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:160 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/12/15م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/21م
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�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: 110888
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110889
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110890

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110891

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110892

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110893

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111210

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111211

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111212

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111213

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111214

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111215

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/7/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1232 فـي 2018/2/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122043

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123479

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

-315-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 123480

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي 2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124097

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1283 فـي 2019/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126704

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1289 فـي 2019/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126705

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1289 فـي 2019/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131863

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1346 فـي 2020/6/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131864

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1346 فـي 2020/6/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131865

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1346 فـي 2020/6/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سينيماز دي أل ريببليكا، اإ�س.اإيه.دي ئي �سي.فـي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيه تى اأر، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 14951 داأل�س باركواي 300، داأل�س تك�سا�س، 75254، الوأليات 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/24م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11005

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2002/3/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 705 فـي 2001/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تي اي جوثهام انك  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فورتيون ميديا اأي بيه ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 812 �سيلفركورد، تاور 1، 300 كانتون رود، ت�سيم �سا ت�سو، كولون، 

هونغ كونغ

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 42117

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 848 فـي 2007/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تي اي جوثهام انك  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: فورتيون ميديا اأي بيه ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 812 �سيلفركورد، تاور 1، 300 كانتون رود، ت�سيم �سا ت�سو، كولون، 

هونغ كونغ

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هونغ كونغ 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/2م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

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 هولدينغز اإيرألند 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: باو�س هيلث اإيرألند ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3013 أليك درايف، �سيتيوي�ست بزنيزكامبو�س، دبلني 24، اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/5/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78722

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نوك�سل كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويال اأوبريي�سنز يو اإ�س، اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4500 بارك جرانادا، �سويت 100، كاألبا�سا�س - كاليفورنيا 91302، 

الوأليات ملتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/3/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95658

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/4/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1158 فـي 2016/8/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كلري- كوت هولدينج كومباين 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موبايل اوتفرتز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جناح 106 3901 بي، ال�سارع الرئي�سي، فـيالدلفـيا، بن�سلفانيا 19127، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/6م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 5399

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 1999/12/22م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 652 فـي 1989/8/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: نوفارت�س �أي جي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ا�سين�سال فارما �سوي�سرا جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/اوه الك مونت ايه جي, النديز + �سرتا�سيه 1, 6300 تزوج, 

�سويتزرالند, �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/12/8م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/21م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2016/2/1التجارة وال�سناعةدي بي بيفردجز ال تي دي175857

2013/12/29التجارة وال�سناعةدي بي بيفردجز ال تي دي275858

2013/12/29التجارة وال�سناعةدي بي بيفردجز ال تي دي375509

2013/12/29التجارة وال�سناعةدي بي بيفردجز ال تي دي475510

2013/12/29التجارة وال�سناعةدي بي بيفردجز ال تي دي574994

2013/12/29التجارة وال�سناعةدي بي بيفردجز ال تي دي674993

2014/9/2التجارة وال�سناعةابيك�س براندز, انك777426

2014/9/2التجارة وال�سناعةابيك�س براندز, انك877427

2006/5/3التجارة وال�سناعةتي بي ال جلف انرتنا�سيونال ليمتد929270

2006/5/3التجارة وال�سناعةتي بي ال جلف انرتنا�سيونال ليمتد1029271

117510
ما�سرت كارد انرتنا�سيونال 

انكوربوريتد
2001/2/21التجارة وال�سناعة

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1229297

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1329298

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1429292

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1529295

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1629293
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1729296

2005/5/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1829134

2005/6/6التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1929135

2007/1/16التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن2029136

2001/2/21التجارة وال�سناعةلوريال218437

2005/6/29التجارة وال�سناعةلوريال2229799

2005/9/21التجارة وال�سناعةلوريال2330079

2480957
�سركة كيبوينت خلدمات 

األأعمال ذ.م.م
2014/5/1التجارة وال�سناعة

2014/5/1التجارة وال�سناعةاإنفـيتاي كوربوراي�سن2580010

2014/2/10التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن2678021

2000/12/17التجارة وال�سناعة�سينفـيو وورلدوايد ليمتد277061

2000/12/17التجارة وال�سناعة�سينفـيو وورلدوايد ليمتد287062

2000/12/17التجارة وال�سناعة�سينفـيو وورلدوايد ليمتد297063

2005/6/29التجارة وال�سناعة�سرياجيم كو, ليمتد3029693

2005/6/29التجارة وال�سناعة�سرياجيم كو, ليمتد3129694

2014/11/16التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة نزيه التجارية3283728

2005/12/24التجارة وال�سناعةفـرييرو ا�س . بي . اأ3330938

2001/7/29التجارة وال�سناعة�سورميارتيك ا�س ايه348679

2005/10/15التجارة وال�سناعةاآي تي �سي ليمتد3529017

2014/1/22التجارة وال�سناعةزينتيفا جروب اأيه اإ�س3678514

2001/7/29التجارة وال�سناعةيونيليفر اى بى هولدينجز بي فى378883
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2015/10/18التجارة وال�سناعةيونيليفر اى بى هولدينجز بي فى388886

2005/5/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد3931049

2005/10/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4031050

2005/10/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4131514

2005/5/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4231544

2005/10/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4331545

2005/10/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4431546

2005/10/10التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4532218

2005/10/10التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4632219

2005/9/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4732220

2005/10/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4832221

2005/9/7التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد4932222

2014/3/4التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5078505

2014/6/25التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5178506

2013/12/15التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5278507

2013/12/15التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5378508

2013/12/15التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5478509

2013/12/15التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5578510

2014/11/4التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5681852

2014/8/25التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5782777

2014/11/4التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5882791

2015/3/16التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد5983610
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2015/8/6التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد6083731

2014/12/1التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد6184663

2014/11/4التجارة وال�سناعةيونيلفر جلوبال اب بى ليمتد6284664

2005/6/19التجارة وال�سناعةكولينان ان�ستالت6329532

2005/7/6التجارة وال�سناعةبانكويت فودز اإنرتنا�سونال م م ح6429634

2014/4/17التجارة وال�سناعةايه بي جي - ألكي, ال ال �سي6578657

2014/4/17التجارة وال�سناعةايه بي جي - ألكي, ال ال �سي6678658

2014/3/26التجارة وال�سناعةايه بي جي - ألكي, ال ال �سي6778659

2014/4/21التجارة وال�سناعةايه بي جي - ألكي, ال ال �سي6878660

2014/2/10التجارة وال�سناعةايه بي جي - ألكي, ال ال �سي6978664

2000/11/18التجارة وال�سناعةوولفرين اآوتدورز, اإنك707909

2005/6/29التجارة وال�سناعةفوجي اليكرتيك كو, ليمتد7129731

2005/6/29التجارة وال�سناعةفوجي اليكرتيك كو, ليمتد7229732

2005/6/29التجارة وال�سناعةفوجي اليكرتيك كو, ليمتد7329733

2009/10/25التجارة وال�سناعةننتندو كومباين ليمتد7429734

2009/10/25التجارة وال�سناعةننتندو كومباين ليمتد7529735

2014/1/22التجارة وال�سناعة�ســــــــــانوفـي7679226

2005/6/19التجارة وال�سناعةذا يوكوهاما رابر كو, ليمتد7729785

2014/6/25التجارة وال�سناعةبيغ با�س تورز ليمتد7881684

7979144
ذي ت�سيمورز كومبا 9ين اإف �سي, 

اإل اإل �سي
2014/3/26التجارة وال�سناعة

2014/1/22التجارة وال�سناعةذي داو كيميكال كومبني8078876
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

8179897
ذي جودبري تاير اآند رابر 

كومباين
2014/5/1التجارة وال�سناعة

8279898
ذي جودبري تاير اآند رابر 

كومباين
2014/8/25التجارة وال�سناعة

8379899
ذي جودبري تاير اآند رابر 

كومباين
2014/5/1التجارة وال�سناعة

2001/8/28التجارة وال�سناعةكي واي بي كوربوري�سن847997

2001/8/28التجارة وال�سناعةكي واي بي كوربوري�سن857998

2005/10/7التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا اأيه بي8631778

2005/10/7التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا اأيه بي8731780

2005/10/10التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا اأيه بي8831788

2014/8/25التجارة وال�سناعةجورجيا - با�سيفـيك ال ال �سي8981794

2015/7/6التجارة وال�سناعةجورجيا - با�سيفـيك ال ال �سي9081795

2015/7/6التجارة وال�سناعةجورجيا - با�سيفـيك ال ال �سي9181796

2014/12/1التجارة وال�سناعةتاي�سون فري�س ميت�س, انك9282979

2014/12/1التجارة وال�سناعةتاي�سون فري�س ميت�س, انك9382981

9478861
اإنتجرايتد داياجنو�ستيك�س 

هولدينجر ليمتيد
2014/3/4التجارة وال�سناعة

9578862
اإنتجرايتد داياجنو�ستيك�س 

هولدينجر ليمتيد
2014/3/4التجارة وال�سناعة

2005/2/7التجارة وال�سناعةميكيز كومبني ا�س . بي . اأ9629719

2015/10/11التجارة وال�سناعةتاي�سون فري�س ميت�س, انك9782982
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ا�ستــــدراك

قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �أنـــه  �إىل  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن �نتهاء �أعمــــال �لت�سفية ل�سركـة �لعفية للطاقة �خل�سر�ء - تو�سية، �ملن�سور 

فـــــي �جلريدة �لر�سميـــة �لعـــدد )١٤7٢(، �ل�ســادر بتاريــخ ٢٤ جمادى �الأوىل ١٤٤٤هـ، �ملو�فـــق 

١8 دي�سمرب ٢٠٢٢م، �إذ ورد ��سم �مل�سفي كاالآتـــي:

خالد بن اأحمد بن �سعيد العتيقي

وال�سحيــــــح هــــــــو:

اأحمد بن �سعيد بن مبارك العتيقي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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عمار بن عامر بن حمد ال�سليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تي جي بي للم�ساريع �ش.م.م 

يعلن عمار بن عامر بن حمد �ل�شليماين �أنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة تي جي بي للم�شاريع 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٠٣٦٨، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م، 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:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٦٦٣ ر.ب: ١١٧

هاتف رقم: ٩٩٤٥٠٩٩٤ 
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.

 امل�سفــي
حممد بن عبدالعزيز بن يحيى الكندي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سائط احلديثة �ش.م.م

يعلن حممد بن عبد�لعزيز بن يحيى �لكندي �أنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �لو�شائط �حلديثة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٧٩٠٦٦٨، 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:

هاتف رقم: ٩٣٨٣٨٠٨٨
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.

 امل�سفــي
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نا�سر بن حميد بن نا�سر النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة النعيمي احلديثة للنقل واملقاوالت �ش.م.م

�حلديثة  �لنعيمي  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنــــه  �لنعيمي  نا�شر  بن  حميد  بن  نا�شر  يعلن 

 ،١٠٩١٨٨٤ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للنقل 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م، 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:

والية الربميي - حمافظة الربميي
�ش.ب: ٨٣٦ ر.ب: ٥١٢

هاتف رقم: ٩٤٦٣٧٢٠٤ 
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.

 امل�سفــي
حممد ح�سن �سليم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الليطاين لالأعمال �ش.م.م

يعلن حممد ح�شن �شليم �أنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �لليطاين لالأعمال �ش.م.م، و�مل�شجلة 

لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٩١١٤٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

�لتــي  �الأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٨٨٠٥٧٠٦ 

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.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن ح�سن بن حممد بيت ال�سيداد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحتوى ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن عبد�للـه بن ح�شن بن حممد بيت �ل�شيد�د �أنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة �ملحتوى �ل�شاملة 

للتجارة و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٤٦٩٢١، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، 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:

والية �ساللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم: ٩٩٤٩٥٤٩٩ 

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.

 امل�سفــي
�سعيد بن علي بن م�سبح البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سعيد بن علي بن م�سبح البادي واأخيه للتجارة - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن علي بن م�شبح �لبادي �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �شعيد بن علي بن م�شبح 

�لبادي و�أخيه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ٣١٠٤٩٣١، 

�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:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: ٢٧٧ ر.ب: ٣٢١

هاتف رقم: ٩٦٦٣١٦٣١ 
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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن �سيف بن علي الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة فخر الزمان احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلن �أحمد بن �شيف بن علي �لكيومي �أنــــه يقوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة فخر �لزمان �حلديثة 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٣٤٤٦، 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: ١٤٨ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٣٨٢٢٠٠٨ 

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.

 امل�سفــي
فهيم بن ح�سن بن �سيف الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملار بركاء للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  بركاء  ملار  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لوهيبي  �شيف  بن  ح�شن  بن  فهيم  يعلن 

وحـده  وللم�شفي   ،١١٢٢٢٣١ بالرقـم  �لـتجـاري  �ل�شجل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية، 

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: ٣٦ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: ٩٤٨٨٠٠٣٥

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.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن دروي�ش بن اأحمد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدروي�ش املميزة لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن عبد�للـه بن دروي�ش بن �أحمد �لبلو�شي �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �لدروي�ش �ملميزة 

وللم�شفي   ،١٢٧٧٨٨١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  لال�شتثمار 

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: ١٤٢١ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩١١١٢٢٣٤ 

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.

 امل�سفــي
عبداجلليل بن مبارك بن �سعيد البو�سعيدي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ظالل ق�سبية اآل �سعيد الالمعة �ش.�ش.و

ظالل  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لبو�شعيدي  �شعيد  بن  مبارك  بن  عبد�جلليل  يعلن 

ق�شبية �آل �شعيد �لالمعة �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقـم ١٤٠٠٦٨٣، 

�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:

حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٨١٨٨٦٨٧

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.

 امل�سفــي
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مكتب جمان لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور�ش لالإن�ساءات �ش.م.م
�لنور�ش لالإن�شاء�ت �ش.م.م،  �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة  يعلن مكتب جمان لال�شت�شار�ت 

١٠٩٥٦١٥، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ  �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم  و�مل�شجلـــة لـــدى 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١١م، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: ٣١١٨ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم:٢٤٥٦٥٠٠١

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.

 امل�سفــي
فالح بن �سليم بن م�سبح الغافري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور حطاط للتجارة �ش.م.م

يعلن فالح بن �شليم بن م�شبح �لغافري �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة نور حطاط للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠١٣٧٦٢، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م، 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:

 حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٢٦٢ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٠٢٩١٩٣

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.

 امل�سفــي
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منى بنت �سامل بن را�سد املطاعنية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سة فن املا�سية �ش.م.م

�ملا�شية  فن  مل�شة  �شركــــة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنــــها  �ملطاعنية  ر��شد  بن  �شامل  بنت  منى  تعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٧٩٦٠، وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب : ٢٢٤ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٥٠٠٥٠٢

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.

 امل�سفــية
هيماء بنت حممود بن حممد اخل�سيبية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات املها �ش.م.م

تعلن هيماء بنت حممود بن حممد �خل�شيبية �أنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة مغامر�ت �ملها 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٥١٠٦٢، وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٤٤٧٩٤٤٤

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.

 امل�سفــية

-335-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

رحيمة بنت حمد بن نا�سر ال�سبلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات دبي احلديثة - تو�سية

تعلن رحيمة بنت حمد بن نا�شر �ل�شبلية �أنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة مل�شات دبي �حلديثة - 

تو�شية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٥٩٨٨٨، وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٣٧١

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.

 امل�سفــية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركةاإعمار الوافـي الذهبية - تو�سية

تعلن رحيمة بنت حمد بن نا�شر �ل�شبلية �أنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �إعمار �لو�فـي �لذهبية - 

تو�شية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٦٧٣٥٨، وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٥٥٥٥٣٧١

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.

 امل�سفــية
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جا�سم بن اأحمد بن عبداللـه ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقدم للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
للتجارة  مقدم  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �ل�شحي  عبد�للـه  بن  �أحمد  بن  جا�شم  يعلن 

و�ال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٣٢١١٥٤، 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: ١٥٦١ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٩٤٠٢٣٩٠٩

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.

 امل�سفــي
اأحمد بن علي بن �سعيد قطن

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الريف للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �لريف  �أ�شيل  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  قطن  �شعيد  بن  علي  بن  �أحمد  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١٣٠٦٦٤٨ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية، 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٢م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٢٥٩٢٨٠٠

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.

 امل�سفــي
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�سامل بن عبيد بن �سامل ال�سكيتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سكيتي للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م
للم�شاريع  �ل�شكيتي  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �ل�شكيتي  �شامل  بن  بن عبيد  �شامل  يعلن 

�ل�شاملة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٥٥٣١، وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٣م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ٣٤٢ ر.ب: ٥١١
هاتف رقم: ٩٢٣٩٢٢٧٧

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.

 امل�سفــي
اأحمد بن �سعيد بن ظاوي العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �ساللة للخدمات الكهربائية والفنية - ت�سامنية
�شركــــة �شاللة للخدمات  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لعامري  �شعيد بن ظاوي  �أحمد بن  يعلن 

�لكهربائية و�لفنية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقـم ٢١٤٠١٧٩، 

وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، 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:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٦٢٥٦٦٦٦

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.

 امل�سفــي
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من�سور بن �سليمان بن �سيف املحرزي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأمان �ش.م.م
�الأمان  م�شاريع  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــه  �ملحرزي  �شيف  بن  �شليمان  بن  من�شور  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٨١٠٣٦،وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، 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:

هاتف رقم: ٩٧٨٩٧٧٩٧
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.

 امل�سفــي
علي بن عمر بن اأحمد ال�سباح باعبود

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن علي بن عمر بن �أحمد �ل�شباح باعبود �أنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �الأفق �ل�شاملة للتجارة 

و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٢١٨٤،وفقا التفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢١م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: ١٦٦٤ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٥٩٥٥٠٥٥

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.

 امل�سفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ازدهار اخلليج احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  و�الإد�رية  �ملالية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �مللكي  مكتب  يعلن 

�شركـــة �زدهار �خلليج �حلديثة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل 

�لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٢٢٦٦، 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: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢

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.

 امل�سفــي
يحيى بن �سامل بن خمي�ش العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة االآثار ال�ساخمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن يحيى بن �شامل بن خمي�ش �لعامري �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �الآثار �ل�شاخمة للتجارة 

 ،١٠٧٨٧٥٤ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة �أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة 

�مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

قلعة العوامر - والية اإزكي - حمافظة الداخلية
�ش.ب: ٢٧٠ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٩٨٨٧٧٠٦

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.

 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قنديل اخل�سراء الوطنية للتجارة - تو�سية
يعلن علي بن �شامل بن مبارك �ملغيزوي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة قنديل �خل�شر�ء �لوطنية 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٧٢٢٢، 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:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٢٥٤ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٧٤٥١١٤

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.

 امل�سفــي
حممد بن عبداللـه بن علي املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة الربيق الربونزي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
�لربونزي  �لربيق  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �ملقبايل  علي  بن  عبد�للـه  بن  حممد  يعلن 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٢٣٩١١، 

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:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٧١٦ ر.ب: ٣١١ 
هاتف رقم: ٩٩٣٦٠٣٩٢

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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإ�سارة احلديثة للمقاوالت - ت�سامنية
�حلديثة  �الإ�شارة  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لغيثي  حممد  بن  عبد�للـه  بن  �أحمد  يعلن 

 ،١١٤٦٢١٥ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية،   - للمقاوالت 

فـي  �ل�شركــة  متثيــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

�لت�شفـيــة �أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٣٤٥ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٧٧٩٩٤٢١

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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة بهجة هيماء املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن حممد �لغيثي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة بهجة هيماء �ملتحدة 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٥٦٨٧١، 

فـي  �ل�شركــة  متثيــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/١٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

�لت�شفـيــة �أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٣٤٥ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٧٧٩٩٤٢١

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.

 امل�سفــي
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في�سل بن �سعيد بن را�سد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة العربية املتطورة للنقل واملعدات الثقيلة �ش.م.م

يعلن في�شل بن �شعيد بن ر��شد �ملقبايل �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �لعربية �ملتطورة للنقل 

 ،١٣٨٤٤٦٢ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م،  �لثقيلة  و�ملعد�ت 

فـي  �ل�شركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٥م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٣٤٥ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٢٤٤٥٤١١

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.

 امل�سفــي
مراد بن حممد بن �سعيد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول التجارة الدولية �ش.م.م

يعلن مر�د بن حممد بن �شعيد �لبلو�شي �أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة حلول �لتجارة �لدولية 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٦٦٦٢، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م، 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:

�سداب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٢٨٣٣٥٦٦

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.

 امل�سفــي
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علي بن �سعيد بن علي اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بونتالند للتجارة واخلدمات

يعلن علي بن �شعيد بن علي �ليافعي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بونتالند للتجارة و�خلدمات، 

و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٦٣٤٥٢، 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:

حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٩٤٩١٧٨٨ 

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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة مطعم الركن اليماين للماأكوالت العمانية والوالئم �ش.م.م

يعلن علي بن �شعيد بن علي �ليافعي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مطعم �لركن �ليماين للماأكوالت 

 ،١٢٩٥٥٠٢ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�لوالئم  �لعمانية 

�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:

حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٩٤٩١٧٨٨ 

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.

 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سمان املتحدة �ش.�ش.و
�ل�شمان  م�شاريع  �شركة  بت�شفـية  يقوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - �لكون  مكتب  يعلن 

�ملتحدة �ش.�ش.و، و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـم ١٢٠١٤٥٣، وفقا التفاق 

�ل�شركــاء �ملـــوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة �أمام 

�لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

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.

 امل�سفــي
مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفخامة العاملية املتحدة لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب �شامل �خل�شيبي لتدقيق �حل�شابات �أنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لفخامة �لعاملية 

 ،١٠٤٠٨٧٤ �لـتجــاري بالرقـــم  �أمانــة �ل�شجـــل  لـــدى  �ملتحدة لال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلـــة 

٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي  �ملـــوؤرخ  وفقا التفاق �ل�شركــاء 

�لت�شفـيــة �أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨ 
�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١

هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠
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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن حمدان اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة بوابة دم�سق القدمية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن �شعيد بن حمد�ن �ليحمدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة بو�بة دم�شق �لقدمية 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٣٢٨٨٣، 

فـي  �ل�شركــة  متثيــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/١٣م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

�لت�شفـيــة �أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة �سمال ال�سرقية
�ش.ب: ٥٦ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٩٣٨٧٦٥٤
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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريف �ساحك للتجارة - ت�سامنية
�شاحك  خريف  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �ليحمدي  حمد�ن  بن  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 

١١٤٣٢٠٣، وفقا  بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  للتجارة - ت�شامنية، 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة 

�أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة �سمال ال�سرقية
�ش.ب: ٥٦ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٧٠٠٩٥٢٥
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.

 امل�سفــي
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�سيف بن حامد بن �سيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دملا الذهبية - ت�سامنية
 - �لذهبية  دملا  �أبر�ج  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لهنائي  �شيف  بن  حامد  بن  �شيف  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١١٧٢٢٧٨ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية، 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة �أمام 

�لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بهالء - حمافظة الداخلية 
�ش.ب: ٨٥٨ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٥٩٨٥٨٤٥

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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال االأندل�ش الذهبية - ت�سامنية
�لذهبية -  �الأندل�ش  �شركـــة رمال  بت�شفـيــة  �أنـه يقوم  �لهنائي  �شيف  �شيف بن حامد بن  يعلن 

التفاق  وفقا   ،١١٢١٠٦٧ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  ت�شامنية، 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة �أمام 

�لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية بهالء - حمافظة الداخلية 
�ش.ب: ٨٥٨ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٥٩٨٥٨٤٥

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.

 امل�سفــي
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مانع بن خالد بن �سعيد اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عطورات اآخر االأ�سبوع �ش.م.م
يعلن مانع بن خالد بن �شعيد �ليحيائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة عطور�ت �آخر �الأ�شبوع 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٨٢٨١٥، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٣/٩م،  �ملوؤرخ 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

 والية مطرح - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٩٦٦ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٥٢٥٣٥٤٥

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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط ملا وراء البحار �ش.م.م
يعلن مانع بن خالد بن �شعيد �ليحيائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة �ل�شرق �الأو�شط ملا ور�ء 

�لبحار �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٩٩٧٢، وفقا التفاق 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركــــة  حـــق متثيــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢٢/٣/٩م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٩٦٦ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٥٢٥٣٥٤٥

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.

 امل�سفــي
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خالد بن �سيف بن �سعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرعد ال�سرمدي للتجارة �ش.م.م

للتجارة  �ل�شرمدي  �ملرعد  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لبادي  �شعيد  بن  �شيف  بن  خالد  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٢٧٨٤٨، 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:

 حمافظة الربميي
�ش.ب: ٤٢٤ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٨٥٤٩٩٣٠ 
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.

 امل�سفــي
�سامل بن عبداللـه بن �سامل امل�سروري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليان كاوان م�سقط �ش.م.م

يعلن �شامل بن عبد�للـه بن �شامل �مل�شروري �أنـه يقوم بت�شفـية �شركة ليان كاو�ن م�شقط �ش.م.م، 

حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده   ،١٢٨٩٧٣٩ بالرقـم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجلــة 

�ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة �أمام �لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي 

تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: ١٢٥٨ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩٤٠٥١٠٤٠

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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن �سليمان حمدان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعمورة لالأعمال �ش.�ش.و
لالأعمال  �ملعمورة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنــــه  �لوهيبي  حمد�ن  �شليمان  بن  �أحمد  يعلن 

١٤١٢٧٩٤، وللم�شفي وحـده  �لـتجــاري بالرقـــم  �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:

هاتف رقم: ٩٩٥٧٥٢٠٠
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.

 امل�سفــي
وديــــان البتيـــــوي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة النبع االأحمر للتجارة �ش.�ش.و

�أنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة جزيرة �لنبع �الأحمر للتجارة �ش.�ش.و،  يعلن وديان �لبتيوي 

١٣٧٨٢٠٦، وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ  �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجــاري بالرقـــم  و�مل�شجلـــة لـــدى 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: ٢٠٢ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٢٥٢٥٥٥٤

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.

 امل�سفــي
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ت�سنيم بنت �سعيد بن جا�سم احلرمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثالثني لال�ستثمار �ش.م.م

تعلن ت�شنيم بنت �شعيد بن جا�شم �حلرمية �أنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة ثالثني لال�شتثمار 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٤٢٠٤١٥، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٩م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٢٢٣ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩١٢٣٧٥٧٨ 
كمــــا تدعــــو �مل�شفــية 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.

 امل�سفــية
حلمي بن عامر بن حممد الربواين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلمي للتجارة �ش.م.م

يعلن حلمي بن عامر بن حممد �لربو�ين �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة حلمي للتجارة �ش.م.م، 

و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٢٩٨٤، 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: ٩٩٥٣٣٩٦٥

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.

 امل�سفــي
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خالد بن دهوق بن اأحمد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة الدار البي�ساء الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن خالد بن دهوق بن �أحمد �مل�شيخي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لد�ر �لبي�شاء �لوطنية 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٤٨٢٣، 

�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:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٧٢٢٣٣١١ 

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.

 امل�سفــي
زاهر بن �سعيد بن �سليمان اله�سامي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأر�ش وادي املعاول املتحدة للتجارة - ت�سامنية

�ملعاول  و�دي  �أر�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �له�شامي  �شليمان  بن  �شعيد  بن  ز�هر  يعلن 

�ملتحدة للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١١٨٤٢١، 

�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: ٩٨٠١٨٨٠٦
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.

 امل�سفــي
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�سامي بن حممد بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قاعدة االت�ساالت العاملية �ش.م.م

يعلن �شامي بن حممد بن علي �للو�تي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة قاعدة �الت�شاالت �لعاملية 

وحـده  وللم�شفي   ،١٦٦٣٣١٣ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــة  �ش.م.م، 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي  حـــق متثيــل �ل�شركــــة فـي �لت�شفـيـــة 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٤٢٣٨٠٦
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.

 امل�سفــي
زاهر بن عبداللـه بن �سعيد النبهاين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوابة الدولية للتجارة والت�سويق �ش.م.م

�لدولية  �لبو�بة  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لنبهاين  �شعيد  بن  عبد�للـه  بن  ز�هر  يعلن 

 ،١١١١١١٦ �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم  للتجارة و�لت�شويق �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى 

فـي  �ل�شركــــة  متثيــل  حـــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٤م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  التفاق  وفقا 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٢٨٠ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٢١١١١٧٠

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.

 امل�سفــي
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اأجمد بن حامد بن �سيف الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش مزون الذهبية �ش.م.م
�لذهبية  �أر�ش مزون  �شركـــة  �أنـه يقوم بت�شفـيــة  �لهنائي  �أجمد بن حامد بن �شيف  يعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٨٧٦٠٨، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٨م، 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:

والية بهالء - حمافظة الداخلية
�ش.ب: ٨٥٨ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٥٩٨٥٨٤٥

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.

 امل�سفــي
حممد بن جمعة بن خليفة البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة الدولية - ت�سامنية

�لدولية -  �لقمة  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لبو�شعيدي  بن خليفة  بن جمعة  يعلن حممد 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٤٥٣٦٩، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م، 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:

والية منح - حمافظة الداخلية
�ش.ب: ٢٦ ر.ب: ٦١٩

هاتف رقم: ٩٨٧٧٧٧٣٤
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.

 امل�سفــي
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وائل بن عبداللـه بن علي الغريبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار ال�سرق االأو�سط للتجارة �ش.م.م
يعلن و�ئل بن عبد�للـه بن علي �لغريبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شار �ل�شرق �الأو�شط 

للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٠٩٤٠٧، وفقا التفاق 

�ل�شركــاء �ملـــوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـيــة �أمام 

�لغـيـر، وعلى �جلميع مر�جعة �مل�شفي فـي كافـة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: ٣٠ ر.ب: ٢١١

هاتف رقم: ٢٣٣٦١١٨١
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.

 امل�سفــي
�سليمان بن عبداللـه بن �سعيد الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم بركاء ال�ساملة �ش.م.م

يعلن �شليمان بن عبد�للـه بن �شعيد �لرحبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة م�شاريع ن�شيم بركاء 

�ل�شاملة �ش.م.م، و�مل�شجلـــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٤٤٥٠٨، وفقا التفاق 

�ل�شركــاء �ملـــوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، 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:

هاتف رقم: ٩٢٢٥٥٨٥٠
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.

 امل�سفــي
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زياد بن ح�سن بن �سعيد ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماذج املبتكرة للتجارة �ش.م.م

يعلــن زياد بن ح�شن بن �شعيد �ل�شق�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لنماذج �ملبتكرة للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٢٤٢١٥، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م، 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:

حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٤٤٤ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٦٦٣٦٧٧٥

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.

 امل�سفــي
خلفان بن حممد بن علي املالكي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�ساحل اجلديدة - تو�سية

يعلن خلفان بن حممد بن علي �ملالكي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة و�حة �ل�شاحل �جلديدة - 

تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٢٤٢٠٧، وفقا التفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢١/٨/١٧م، 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:

هاتف رقم: ٩٩٣٨٨١٨٦ 
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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن علي الكندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق لوى العاملية �ش.م.م
يعلن �أحمد بن حممد بن علي �لكندي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �آفاق لوى �لعاملية �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق   ،١٣٣٧٧٥٧ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 

٢٠٢٢/٨/٢٣م، 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:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٦٢٠٣٠٨٠ 

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.

 امل�سفــي
نا�سر بن حميد بن نا�سر النعيمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلو �ش.م.م

�ش.م.م،  �جلــــو  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لنعيمـــــي  نا�شـــــر  بــن  حميـــــد  بن  نا�شــر  يعلن 

�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق   ،١٣٦١٠٧٦ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 

٢٠٢٢/١٢/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركــة فـي �لت�شفـية �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٤٨ ر.ب: ١١٨

هاتف رقم: ٩٤٦٣٧٢٠٤ 
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.

 امل�سفــي
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�سالح بن اإبراهيم بن �سالح العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الطريف للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شالح بن �إبر�هيم بن �شالح �لعجمي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �إعمار �لطريف للتجارة 

وفقا   ،١٠٧٧٠٨٤ بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - و�ملقاوالت 

التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٢٠٢٠٧٤١ 

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.

 امل�سفــي
بدر بن خلفان بن جمعة البويقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الطريف الدولية - ت�سامنية

يعلن بدر بن خلفان بن جمعة �لبويقي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أجو�ء �لطريف �لدولية - 

ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـاري بالرقم ١٢٣٧٨٩٣، وللم�شفي وحـده حــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٩٥٨٩٩٨ 
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.

 امل�سفــي
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را�سد بن خمي�ش بن را�سد الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سياء خلدمات التكنولوجيا واالت�ساالت �ش.م.م

يعلن ر��شد بن خمي�ش بن ر��شد �لكحايل �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شياء خلدمات �لتكنولوجيا 

و�الت�شاالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـاري بالرقم ١٣٠٥٩٣٢، وللم�شفي 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٦٤٢٠١٤٢

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.

 امل�سفــي
عبدالرحمن بن طاهر بن �سامل احلداد

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سند املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن طاهر بن �شامل �حلد�د �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شند �ملتحدة للتجارة 

٢٢١٦٤٢٦، وللم�شفي  بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٤٩٤٩١٦ 
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.

 امل�سفــي

-359-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

يعقوب بن يو�سف بن فرج العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اخلليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن يعقوب بن يو�شف بن فرج �لعرميي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جمموعة �خلليج للتجارة 

٤١٢٤٤٥٦، وللم�شفي  بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: ٩٩٢٢٤٣٥٥ 

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.

 امل�سفــي
ح�سني بن �سعيد بن را�سد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بانوراما املتميزة �ش.م.م

يعلن ح�شني بن �شعيد بن ر��شد �لوهيبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بانور�ما �ملتميزة �ش.م.م، 

و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـاري بالرقم ١١٥١٤٨٥، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل 

�ل�شركـة 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: ١١٨٣ ر.ب: ١١٢ روي
هاتف رقم: ٩٥٩٨٩٥٩٨ 

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.

 امل�سفــي
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خالد بن دهوق بن اأحمد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن دهوق اأحمد امل�سيخي للتجارة - ت�سامنية

�أحمد  �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة خالد بن دهوق  يعلن خالد بن دهوق بن �أحمد �مل�شيخي 

�مل�شيخي للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـاري بالرقم ١٠٣٩٣١٦، 

وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٧٢٢٣٣١١ 

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.

 امل�سفــي
زاهر بن �سلطان بن حممد احلب�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل اخلليج الع�سرية للتجارة �ش.م.م

يعلن ز�هر بن �شلطان بن حممد �حلب�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شو�حل �خلليج �لع�شرية 

وللم�شفي   ،١٢٢٩٧٢١ بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٧٧٧٥٧١٢ 
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.

 امل�سفــي
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را�سد بن حمد بن حميد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج ال�سرقية احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلن ر��شد بن حمد بن حميد �مل�شرفـي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أمو�ج �ل�شرقية �حلديثة 

١١١٩١٣٩، وفقا التفاق  بالرقم  �لـتجـاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى  للتجارة �ش.م.م، 

�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٨٥٥١٧١٢ 
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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اوبا لالأعمال واخلدمات �ش.�ش.و

يعلن ر��شد بن حمد بن حميد �مل�شرفـي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �وبا لالأعمال و�خلدمات 

�ش.�ش.و، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٣١٤٤٧، وفقــا التفــاق �ل�شركــاء 

�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٨٥٥١٧١٢ 
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.

 امل�سفــي
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حمود بن حمد بن �سيف احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املطاف العربية �ش.م.م

يعلن حمود بن حمد بن �شيف �حلديدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ملطاف �لعربية �ش.م.م، 

و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــم ١٣١٢٨٢٨، وفقــا التفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى  ٢٠٢٢/١٢/٧م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٦٥٦٠٩١ 
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.

 امل�سفــي
عبداللـه بن مبارك بن حممد املطاعني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول املنجرد للتجارة - ت�سامنية

�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شهـــول �ملنجـــرد  يعلن عبد�للـه بن مبارك بن حممد �ملطاعنــي 

وفقــا   ،١١٦١٨٣٨ بالرقــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلــة  ت�شامنية،   - للتجارة 

التفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٥١٥٤٣٠ 
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.

 امل�سفــي
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حممود بن حميد بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمز اخل�سراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن حممود بن حميد بن مبارك �لبادي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جمز �خل�شر�ء للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٧١٧٧٠، وللم�شفي 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٢٩ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٥٠٥٨٩٤٠ 
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.

 امل�سفــي
عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطاقم الربونزي لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن عبد�لرحمن بن �شعيد بن علي �لعي�شائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لطاقم �لربونزي 

لال�شتثمار �ش.م.م، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٣٢٢٣٣٥، وفقــا التفــاق 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢١/٧/٦م،  �ملوؤرخ  �ل�شركــاء 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ١٣٨

هاتف رقم: ٩٦٠٨٠٧٠٣ 
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.

 امل�سفــي
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هيثم بن �ساجد بن ن�سيب جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيافـي رزات للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة فيافـي رز�ت للتجارة  يعلن هيثم بن �شاجد بن ن�شيب جعبوب 

١٠٧٠٢٥٩، وفقــا  بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلــة  - ت�شامنية،  و�ملقاوالت 

التفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٩٨٤٠٠٠ 
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.

 امل�سفــي
ماجد بن حمود بن حمد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قنديل البحر املتميز للتجارة - تو�سية

�ملتميز  �لبحر  �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة قنديل  �لعامري  يعلن ماجد بن حمود بن حمد 

للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٢٥٦٧٨٧، وفقــا التفــاق 

�ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: ٩٩٣٨٠١٤٧ 

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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن خمي�ش بن �سامل العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خمي�ش بن �شامل �لعي�شائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة معامل م�شقط لالإن�شاء 

و�لتعمري �ش.م.م، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٧٩٢٢٨، وفقــا التفــاق 

�ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٣م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٤٠٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٢٤٣٣٩٩٩ 

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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للقار �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خمي�ش بن �شامل �لعي�شائي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شاللة للقار �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركــاء  ١٠٧٤٣٦١، وفقــا التفــاق  بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلــة 

�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى  ٢٠٢٢/٩/١٣م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٤٠٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٢٤٣٣٩٩٩ 

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.

 امل�سفــي
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هالل بن عبداللـه بن �سليم اجل�سا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع ال�سمال �ش.م.م
يعلن هالل بن عبد�للـه بن �شليم �جل�شا�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مز�رع �ل�شمال �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركــاء  ١١١٧٣٢٩، وفقــا التفــاق  بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلــة 

٢٠٢٢/١٠/١٩م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ٨٨٣ ر.ب: ٥١١

هاتف رقم: ٩٩٨٨٠١٠١ 
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.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع الطيب �ش.م.م
يعلن هالل بن عبد�للـه بن �شليم �جل�شا�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مز�رع �لطيب �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركــاء  ١١٨٦٨٩٦، وفقــا التفــاق  بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلــة 

٢٠٢٢/١٠/١٩م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ٢٩ ر.ب: ٥١١

هاتف رقم: ٩٩٨٨٠١٠١ 
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.

 امل�سفــي
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جميل حممد جميل هندى
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدائرة اخل�سراء لال�ستثمار �ش.�ش.و

يعلن جميل حممد جميل هندى �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لد�ئرة �خل�شر�ء لال�شتثمار 

�ش.�ش.و، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٤١٢٦٢٩، وللم�شفي وحـده حــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٧١٧٧٧٩٥٨ 
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.

 امل�سفــي
حممد بن عبداللـه بن اأحمد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمالك النه�سة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن عبد�للـه بن �أحمد �جلابري �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أمالك �لنه�شة للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٣٨٥٠٥، وللم�شفي 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٠٥٠٥٠٩ 
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.

 امل�سفــي
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نا�سر بن حمدان بن �سعيد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأريام احلمراء الوطنية �ش.م.م

يعلن نا�شر بن حمد�ن بن �شعيد �لناعبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أريام �حلمر�ء �لوطنية 

�ش.م.م، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٢٦٦١٨٩، وللم�شفي وحـده حــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٧١٠٢٠١ 
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.

 امل�سفــي
ح�سني عبدالعزيز مهلهل اليا�سني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناير اخلليج لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن ح�شني عبد�لعزيز مهلهل �ليا�شني �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مناير �خلليج لال�شتثمار 

�ش.م.م، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٤١٧٩٥، وللم�شفي وحـده حــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٩٥٥٧٤٥٢ 

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.

 امل�سفــي
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خالد بن �سلطان بن �سعيد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز �سحار الذهبية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن خالد بن �شلطان بن �شعيد �لربيعي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة رموز �شحار �لذهبية للتجارة 

و�ملقاوالت - تو�شية، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٥٨٠١٧، وللم�شفي 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة 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: ٣٢٠ ر.ب: ٣٢٢
هاتف رقم: ٩١٣٩٩٩٩١ 

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.

 امل�سفــي
عاهد بن عبداللـه بن �سعيد الهدابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإعمار العمالقة للمقاوالت �ش.م.م

يعلن عاهد بن عبد�للـه بن �شعيد �لهد�بي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع �إعمار �لعمالقة 

للمقاوالت �ش.م.م، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٦٠٤٥٨، وفقــا التفــاق 

�ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٧م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ٢٩٢ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٨٨٨٧٨٢٢ 
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.

 امل�سفــي
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موزة بنت علي بن جمعة اجلابرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليا�سمني االأبي�ش املتكاملة - تو�سية

�الأبي�ش  �ليا�شمني  �شركة  بت�شفـيــة  تقوم  �أنـها  �جلابرية  جمعة  بن  علي  بنت  موزة  تعلن 

�ملتكاملة - تو�شية، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٢٨٦٤٠٧، وللم�شفية 

وحـدها حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سنا�ش - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٤٥ ر.ب: ٣٢٤

هاتف رقم: ٩٢٧٧٧٩٨٥ 
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.

 امل�سفــية
�سم�ساء بنت اأحمد بن حممد البلو�سية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني املدينة املتحدة - تو�سية

�ملدينة  �شاهني  �شركة  بت�شفـيــة  تقوم  �أنـها  �لبلو�شية  حممد  بن  �أحمد  بنت  �شم�شاء  تعلن 

١٦٣٦٢٤٣، وللم�شفية  �ملتحدة - تو�شية، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم 

وحـدها حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــية 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٨٨٣٢٣١ 
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.

 امل�سفــية
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عبداللـه بن جمعة بن �سامل احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإدارة االأولى للتجارة �ش.م.م
يعلن عبد�للـه بن جمعة بن �شامل �حلب�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �الإد�رة �الأوىل للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�شجلــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٨٩٦٥٤، وفقــا التفــاق �ل�شركــاء 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  ٢٠٢١/٨/٢٦م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل  �ملوؤرخ 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٦٤ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٩٥٧٥٩٩٩ 
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.

 امل�سفــي
اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الربتغالية لالإن�ساءات واأعمال اخلر�سانة �ش.م.م

يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن حممد �لغيثي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �ل�شركة �لربتغالية لالإن�شاء�ت 

 ،١١٧٦١١٩ بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــــة  و�أعمـــال �خلر�شانــــة �ش.م.م، 

٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي  �ملوؤرخ  وفقــا التفــاق �ل�شركــاء 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٣٤٥ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٧٧٩٩٤٢١ 
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.

 امل�سفــي
-372-



اجلريدة الر�سمية العدد )1474(

عبداللـه بن �سامل بن �سيف الفالحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات بطني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

بطني  مرتفعات  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لفالحي  �شيف  بن  �شامل  بن  عبد�للـه  يعلن 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٣٢٤٣٠، 

وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة 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: ٤٠ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٩٤٤٨١٦٦ 

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.

 امل�سفــي
عبداللـه بن �سلطان بن �سامل ال�سريحي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع لوى احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن عبد�للـه بن �شلطان بن �شامل �ل�شريحي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة رو�ئع لوى �حلديثة 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٤٢٤٢٢، 

٢٠٢٢/١٢/١٤م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي  �ملوؤرخ  وفقــا التفــاق �ل�شركــاء 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٣٤٥ ر.ب: ٣٢٥

هاتف رقم: ٩٩٢٨٦٢٥٢ 
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.

 امل�سفــي
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اأحمد بن خمي�ش بن �سامل العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات العرفان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
�لعرفان  �شركة مرتفعات  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لعي�شائي  �شامل  بن  بن خمي�ش  �أحمد  يعلن 

 ،١٠٩٠٦٨٢ بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�شجلـــــة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 

فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٩/١٣م،  �ملوؤرخ  �ل�شركــاء  التفــاق  وفقــا 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١٤٠٠ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٢٤٣٣٩٩٩ 

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.

 امل�سفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال حفيت ال�ساملة �ش.م.م

يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �القت�شادية �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 

جبال حفيت �ل�شاملة �ش.م.م، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٢٤٧٥١، 

وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٤٥ - مبنى رقم: ٣٧٩١ 
الطابق الثاين - �سقة رقم: ٢٢

�ش.ب: ١٥٤٦ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٢٤٥٩٥٩١٣ - ٩٩٣٧٠٤٠٧ فاك�ش رقم: ٢٤٥٩٥٩١٢ 

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.

 امل�سفــي
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عبدالكرمي بن عبداللـه بن مريان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت االأقم�سة �ش.م.م

يعلن عبد�لكرمي بن عبد�للـه بن مري�ن �لبلو�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بيت �الأقم�شة 

�ش.م.م، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٥٨٢٨١٠، وللم�شفي وحـده حــق 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٦٣٨ ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: ٩٦٦٠٤٢٦٠ 
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.

 امل�سفــي
ح�سن بن نا�سر بن ح�سن البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن البلو�سي و�سعيد احلجري للتجارة - ت�سامنية

يعلن ح�شن بن نا�شر بن ح�شن �لبلو�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ح�شن �لبلو�شي و�شعيد 

�حلجري للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١١٩٧٤٢٧، 

وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة 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: ٩٢ ر.ب: ٤٢١
هاتف رقم: ٩٢٥٠٦٠٢٧ 

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.

 امل�سفــي
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حميد بن �سامل بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ش البرتاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حميد بن �شامل بن حممد �حلجري �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شم�ش �لبرت�ء للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٧٦٧٣٣، وللم�شفي 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة 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: ٢٥ ر.ب: ٤٠٠
هاتف رقم: ٩٣٠٠٠٣٢٩ 

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.

 امل�سفــي
نا�سر بن هالل بن حممد اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلت ونا�سر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن هالل بن حممد �خلرو�شي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شلت ونا�شر للتجارة 

و�ملقاوالت - ت�شامنية، و�مل�شجلـــــة لـــدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٣٢٥١٥، وللم�شفي 

وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة 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: ٧٥٥ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٩٩٨٥٤٨٥٤ 

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.

 امل�سفــي
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ها�سم بن عبداللـه ال�سيفي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر الندى �ش.م.م
يعلن ها�شم بن عبد�للـه �ل�شيفي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ب�شائر �لندى �ش.م.م، و�مل�شجلة 

لدى �أمانــة �ل�شجل �لـتجاري بالرقم ١٠٢٢٢١٢، وفقــا التفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، 

وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة 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: ٦٩ ر.ب: ١٠٠
هاتف رقم: ٩٥٥٢٠٨٨١ - ٩٥٥٢٠٨٨٠ 

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.

 امل�سفــي
م�سعب بن عبداللـه بن �سالح اآل عبدال�سالم

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�سعب بن عبداللـه بن �سالح اآل عبدال�سالم و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
بن  م�شعب  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  عبد�ل�شالم  �آل  �شالح  بن  عبد�للـه  بن  م�شعب  يعلن 

عبد�للـه بن �شالح �آل عبد�ل�شالم و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانـة �ل�شجل 

�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـة  متثيـــــل  حــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٤٣٣٨٤ بالرقم  �لـتجاري 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: ٣٣ ر.ب: ٣١١

هاتف رقم: ٩٢٢١٨٦٥٠ 
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.

 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار البيا�ش �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أ�شر�ر �لبيا�ش �ش.م.م، 

�ملوؤرخ  �ل�شركــاء  التفــاق  وفقــا   ،١١٤٠٧٠٥ بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانـة  لدى  و�مل�شجلة 

٢٠٢٢/١٢/١٩م، وللم�شفي وحـده حــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١ 

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.

 امل�سفــي
حممد بن عبداللـه بن علي البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار زحل للتجارة - تو�سية

يعلن حممد بن عبد�للـه بن علي �لبو�شعيدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �أنو�ر زحل للتجارة - 

١٠٦٩٨١٢، وللم�شفي وحـده حــق  �لـتجاري بالرقم  �ل�شجل  �أمانـة  تو�شية، و�مل�شجلة لدى 

متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

 والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية
�ش.ب: ٢٧٠ ر.ب: ٦١٤

هاتف رقم: ٩٩٤٣٤٤٦٠ 
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.

 امل�سفــي
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مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ش لالأعمال التجارية �ش.م.م
يعلن مكتب الثقة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شم�س لألأعمال التجارية 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٣٣٨٧٠٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
  هاتف رقم:٩٩٨٤٨١٨٨-٩٢٤٤٤٣٤٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سلطان بن علي بن اأحمد احل�سري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كردو�ش اللوج�ستية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كردو�س اللوج�شتية  يعلن �شلطان بن علي بن اأحمد احل�شري 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٩٢٤٢٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب:٢١١ ر.ب:١٤٤ 

 هاتف رقم:٩٩٤٨٧١١١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سعيد بن حامد بن ن�سري الزكواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق احليلي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شعيد بن حامد بن ن�شري الزكواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شروق احليلي للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٩١٩١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٤م، 

العنوان  علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٥٢١٨٥٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة اجلديدة لتجارة ال�سكراب �ش.م.م

يعلن �شعيد بن حامد بن ن�شري الزكواين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة العا�شمة اجلديدة لتجارة 

التفاق  وفقا   ،١١٥٤٥٦٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  ال�شكراب 

اأمــام  ٢٠٢٢/١٢/٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة  ال�شركاء املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٥٢١٨٥٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سليمان بن عبداللـه بن �سعيد الرحبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة الو�سل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شليمان بن عبداللـه بن �شعيد الرحبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لوؤلوؤة الو�شل للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٣٠٧٥، وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٢٢٥٥٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة منارة الريا�ش احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شليمان بن عبداللـه بن �شعيد الرحبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة منارة الريا�س احلديثة 

 ،١٠٩٦٩٧٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٢٢٥٥٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن حمد العوي�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي ال�سرق الع�سرية �ش.م.م

يعلن حممد بن �شعيد بن حمد العوي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرا�شي ال�شرق الع�شرية 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٣٢٤٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٢٢٢٢٢٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرق االأو�سط احلديثة - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شعيد بن حمد العوي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبراج ال�شرق االأو�شط 

احلديثة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٢٨٤٣٨، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٢٢٢٢٢٥١ 
بادعــاءاتهـــــم �شــــد  للتقــــدم  ال�شركــــة  دائنــي  االإعــــألن  هــــذا  امل�شفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 

اأ�شهـــر  اأعـــأله، خــألل �شتــة  ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن �سامل بن حمدون الندابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكوادر الفتية للتجارة �ش.م.م

يعلن خالد بن �شامل بن حمدون الندابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الكوادر الفتية 

التفاق  وفقا   ،١٠٧٣٨١٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة 

ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �سمائل - حمافظة الداخلية
 هاتف رقم:٩٧٤٩٨٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع التميز الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلن حميد بن مبارك بن �شعيد املطاعني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ربوع التميز الع�شرية 

١١٦٤٤٩٤، وللم�شفي  اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٨٠٤ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٨١٨٨٢٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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را�سد بن عامر بن حممد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطبعة ال�سرق االأو�سط �ش.م.م

يعلن را�شد بن عامر بن حممد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مطبعة ال�شرق االأو�شط 

١٠٨٧٩٧٤، وللم�شفي وحـده حــــــق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �س.م.م، 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم:٩٨٨٧٨٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
خالد بن دهوق بن اأحمد امل�سيخي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لفان ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن دهوق بن اأحمد امل�شيخي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لفان ال�شاملة للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٤٢٥٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية طاقة - حمافظة ظفار
هاتف رقم: ٩٧٢٢٣٣١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مرت�سى بن حم�سن بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمبز وحلويات الراقي �ش.م.م
يعلن مرت�شى بن حم�شن بن علي اللواتي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة خمبز وحلويات الراقي 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٧٠٧٣٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ ٢٠١٨/١/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية مطرح - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٩٤٧٤٨٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سامل بن اأحمد بن فرج الكثريي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة االعتماد ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �شامل بن اأحمد بن فرج الكثريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االعتماد ال�شاملة للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٩٦٦٠، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب:١٢٥ ر.ب:٢١١ 

هاتف رقم:٩٢٦٦٥٩٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأنور بن ح�سني بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلبري للتجارة �ش.م.م
يعلن اأنور بن ح�شني بن اأحمد الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع اخلبري للتجارة 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٦١١٥٥٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ ٢٠١٨/٦/١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية م�سقط - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم:٩٢١٥٨٠٧١-٩٢٢٢٦٠٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سارقة للتنمية وامل�ساريع �ش.م.م

يعلن �شيف بن حمد بن علي اخلنب�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شارقة للتنمية وامل�شاريع 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٤٣٢٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

احليل ال�سمالية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١٣٧١ ر.ب:١٣٢ 
هاتف رقم:٩٩٤٧٠٢٤٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأماين بنت عمر بن جمعان ال�سنفرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة املحيط لالأعمال الدولية �ش.م.م

تعلن اأماين بنت عمر بن جمعان ال�شنفرية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة املحيط لألأعمال 

الدولية �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٢٢١٤، وللم�شفية وحـدها 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب:٢٧٨٨ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم:٩٩٧٤١١٧١ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
يعقوب بن خليفة بن علي الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآثار مقنيات للتجارة �ش.م.م

يعلن يعقوب بن خليفة بن علي الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآثار مقنيات للتجارة 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٧٠٦٥٠٧٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية عربي - حمافظة الظاهرة
هاتف رقم:٩٩٢٥٢٥٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبومي التجارية �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو متام - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبومي التجارية 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١١٩٤٥٥٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٥٧ ر.ب:١١٨ 

هاتف رقم:٧١٥٥٥١٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
ماهر عبداللـه غنيمة

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سحة واحلياة �ش.م.م

يعلن ماهر عبداللـه غنيمة اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء ال�شحة واحلياة �س.م.م، وامل�شجلة 

٢٠٢٢/١٢/١٤م،  املوؤرخ  ١٣٢٥٥٨٦، وفقا التفاق ال�شركاء  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�شجل  لدى 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٢٨٠ ر.ب:١٣١ 
هاتف رقم:٩٥٣٠٨٠٢٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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موؤيد بن �سليمان بن هالل النقبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن موؤيد بن �شليمان بن هألل النقبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شدر للتنمية واال�شتثمار 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٤٣٣١١٢، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

٢٠٢٢/١٠/٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

 والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب:٨٦ ر.ب:١٢٣ 

هاتف رقم:٩٩٧٧٥٤٦١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عي�سى بن علي بن �سعيد املعمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عي�سى بن علي بن �سعيد املعمري و�سريكته للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عي�شى بن علي بن �شعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عي�شى بن علي بن �شعيد 

الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  و�شريكته  املعمري 

بالرقـم ١٣١٣٧٩٦، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم:٩٦٧٥٥٥٠٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأني�ش بن عي�سى بن �سديق امليمني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق ال�سرقي الدولية �ش.م.م

يعلن اأني�س بن عي�شى بن �شديق امليمني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة االأفق ال�شرقي الدولية 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٧٥٩٩، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم:٩٩٣٣٤٥٤١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممود بن مو�سى بن جاروك الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كاتكو ايرو �سبي�ش �ش.م.م

يعلن حممود بن مو�شى بن جاروك الزدجايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كاتكو ايرو �شبي�س 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٦٧١٠٨١، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٦٢٤ ر.ب:١٥٣ 
هاتف رقم:٩٢٨٧٧٦٦٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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عبدالرحمن بن �سعيد بن علي العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حنني �سحار العاملية �ش.م.م
�شحار  حنني  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العي�شائي  علي  بن  �شعيد  بن  عبدالرحمن  يعلن 

العاملية �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٤٨٨٤٩، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية م�سقط - حمافظة م�سقط
�ش.ب:١٠٥ ر.ب:١٣٨ 

هاتف رقم:٩٦٠٨٠٧٠٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
في�سل بن حممد بن عناد ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة في�سل بن حممد ال�سيابي و�سريكه - ت�سامنية
يعلن في�شل بن حممد بن عناد ال�شيابي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة في�شل بن حممد ال�شيابي 

وللم�شفي   ،١١٨٨٩٧١ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  ت�شامنية،   - و�شريكه 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 حمافظة م�سقط
�ش.ب:١٢٧٨ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٢١٢٢٦٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممود بن حميد بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سهول �سحار الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممود بن حميد بن مبارك البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهول �شحار الوطنية للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤١١٢١، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم:٩١١٠٩٠٣١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عي�سى بن خلفان بن حم�سن الرحبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى خلفان الرحبي و�سريكه - ت�سامنية

يعلن عي�شى بن خلفان بن حم�شن الرحبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عي�شى خلفان الرحبي 

و�شريكه - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٣٦١٦، وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �سمائل - حمافظة الداخلية
�ش.ب:٦١٥ ر.ب:٦١٥ 

هاتف رقم:٩٥٩٥٢٧٩٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حامت بن حامد بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذرار وحامت للتجارة - ت�سامنية

يعلن حامت بن حامد بن عبداللـه الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ذرار وحامت للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٩٨٨٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٢٥٩ ر.ب:٥١٤ 
هاتف رقم:٩٢٩٢٨١٨٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اآمنه بنت �سامل بن عزبوت بالل بيت بالل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة �ساللة املتحدة للتجارة - ت�سامنية

تعلن اآمنه بنت �شامل بن عزبوت بألل بيت بألل اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شطورة �شأللة 

 ،١١٥٥٨٦٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  املتحدة 

فـي  ال�شركـــــــة  ٢٠٢٢/٨/٣١م، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٨٠٧٤١٧٤ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
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معاذ بن علي بن نا�سر اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معاذ اليافعي و�سركائه للتجارة �ش.م.م

يعلن معاذ بن علي بن نا�شر اليافعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معاذ اليافعي و�شركائه 

وللم�شفي   ،١٣٣٥٨٢٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م،  للتجارة 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٥٨٤٧٤٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد امل�ستقبل املثايل للتجارة �ش.م.م

يعلن معاذ بن علي بن نا�شر اليافعي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رواد امل�شتقبل املثايل للتجارة 

�س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٢١٣٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �ساللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم:٩٩٥٨٧٤٧٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن علي بن اأحمد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ش لوى للتجارة - تو�سية
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جرنا�س لوى للتجارة -  يعلن اأحمد بن علي بن اأحمد الفار�شي 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٦١١٧١، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 

٢٠٢٢/١٢/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٣٣ ر.ب:٣١٩ 

هاتف رقم:٩٩٦٦٨٤٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حميد بن خمي�ش البادي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط ال�سمال - تو�سية

يعلن �شعيد بن حميد بن خمي�س البادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روابط ال�شمال - تو�شية، 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١١٠٣٢٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:٣٣٩ ر.ب:٣١١ 

هاتف رقم:٩٨١٨١٣٦٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن حممد اخل�سيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيبات لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن حممد بن �شامل بن حممد اخل�شيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طيبات لأل�شتثمار 

ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،١٣٧٦٤١٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �س.م.م، 

املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 والية بو�سر - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٩٣٩٩٧٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حامت �سامل طهموم البدر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبه اجلزيرة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلن حامت �شامل طهموم البدر اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شبه اجلزيرة ال�شاملة للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٨٧٤٣، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٦٩٨٤٠٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن عبدالر�سيد بن يو�سف البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الربميي املتحدة �ش.م.م

يعلن حممد بن عبدالر�شيد بن يو�شف البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال الربميي 

املتحدة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٧١٠٤، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٤٦٣ ر.ب:١١٩ 
هاتف رقم:٩٦٦٦٧٨٤٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
عاطف بن �سامل بن خمي�ش الرئي�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلدث الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عاطف بن �شامل بن خمي�س الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلدث الوطنية للتجارة 

واملقاوالت �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٨٤٣٦٥٦، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب:٤٤٨ ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم:٩٩٧٤٥٥٦٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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م�سطفى بن اإبراهيم بن حممود العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حازم ال�سمري للتجارة �ش.م.م

يعلن م�شطفى بن اإبراهيم بن حممود العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبناء حازم ال�شمري 

للتجارة �س.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٨٤٢٤٧، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
 هاتف رقم:٩٩٧٢٦٣٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
حممد بن �سامل بن را�سد امل�سرفـي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سواطئ العفية الدولية للتجارة واملقاوالت - تو�سية
يعلن حممد بن �شامل بن را�شد امل�شرفـي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شواطئ العفية الدولية 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٧٤٢١، 

ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/٢٤م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 هاتف رقم:٩٩٨١٢٩٥٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــألن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــأله، خــألل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــألن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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فيا�ض بن عبداللـه بن حممد ببواين اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب املراد للتجارة �ض.م.م

يعلـن فيا�ض بن عبداللـه بن حممد ببواين اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة باب املراد للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٨٣٤٤٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شالح بن اأحمد بن حمدون الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الثامنة املتميزة �ض.م.م

الثامنة  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الرا�شدي  حمدون  بن  اأحمد  بن  �شالح  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٢٦٤٣٠٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  املتميزة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شالح بن توفيق البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زان للت�شميم واإلإنتاج الفني �ض.م.م

الفني  واإلإنتاج  للت�شميم  زان  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  توفيق  بن  �شالح  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٧٦٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن ثاين بن علي اخلايفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شيدل �ض.م.م

يعلـن اأحمد بن ثاين بن علي اخلايفي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شيدل �ض.م.م، وامل�شجلـة 
لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٩٩٣٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مكتب العي�شري لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار للحبوب �ض.م.م

يعلـن مكتب العي�شري لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شحار للحبوب �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤٥٢٨٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن نا�شر بن حمود الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرمي املتاألق للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م

يعلـن حممد بن نا�شر بن حمود الريامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الرمي املتاألق للتجارة 
واملقاوإلت �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٠٩٩٠٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن عيدرو�ض بن عمر باعمر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اإل�شتثمار التجاري �ض.م.م

اإل�شتثمار  م�شاريع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  باعمر  عمر  بن  عيدرو�ض  بن  اأحمد  يعلـن 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٨٢١٢٨، عـــن  ال�شجــل  اأمانـة  التجاري �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن �شعيد بن حمد اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوادي اإلأ�شخرة ال�شاملة للتجارة - تو�شية 
يعلـن حمد بن �شعيد بن حمد اجلعفري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بوادي اإلأ�شخرة ال�شاملة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٧٢٧٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

هالل بن عي�شى بن �شالح البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمعة اخلليج للتجارة �ض.م.م

يعلـن هالل بن عي�شى بن �شالح البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شمعة اخلليج للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٨٤٣٥٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طرماح �ض.م.م

يعلـن هالل بن عي�شى بن �شالح البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة طرماح �ض.م.م، وامل�شجلـة 
لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٠٠٨١٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شنبلة اخلليج �ض.م.م

�ض.م.م،  �شنبلة اخلليج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  بن �شالح  بن عي�شى  يعلـن هالل 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٣٩٧٨٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهام اخلليج الع�شرية �ض.م.م

يعلـن هالل بن عي�شى بن �شالح البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة  �شهام اخلليج الع�شرية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٣٣٨٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العوهي احلديثة - ت�شامنية
الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة العوهي احلديثة -  اأ�شواء  يعلـن مكتب 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٧٣٨٣٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اآمنة بنت �شالح بن اإ�شماعيل الزدجالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآمنة الوطنية للتجارة �ض.م.م
الوطنية  اآمنة  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  الزدجالية  اإ�شماعيل  بن  �شالح  بنت  اآمنة  تعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٢٦٣٥٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

حميد بن �شالح بن �شعيد الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة باب الربكة الذهبية للتجارة �ض.م.م
الذهبية  الربكة  باب  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الهطايل  �شعيد  بن  �شالح  بن  يعلـن حميد 
انتهاء  عـــن   ،١٣٤٠٥١٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن �شامل بن �شنون احل�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة حممد احل�شني وولده للتجارة واملقاوإلت  �ض.م.م

يعلـن حممد بن �شامل بن �شنون احل�شني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حممد احل�شني وولده 
للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤٢٠٠٣٨، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

مو�شى بن عي�شى بن �شامل التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة الداخلية للتجارة �ض.م.م
يعلـن مو�شى بن عي�شى بن �شامل التوبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة منارة الداخلية للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٦١٥٨٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

علي بن خمي�ض بن حممد املنوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اإمناء م�شقط للم�شاريع العاملية �ض.م.م

يعلـن علي بن خمي�ض بن حممد املنوري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإمناء م�شقط للم�شاريع 
انتهاء  عـــن   ،١٠٧٢٧٤٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شاور املغ�شر للتجارة - ت�شامنية

يعلـن علي بن خمي�ض بن حممد املنوري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأ�شاور املغ�شر للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٦٣٦٢٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واإل�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شرار املعمار لالإن�شاء واإلأعمال �ض.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واإل�شت�شارات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
اأ�شرار املعمار لالإن�شاء واإلأعمال �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٨٣١٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

علي بن �شامل بن اأحمد الب�شراوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز اجلودة واإلإتقان - ت�شامنية
يعلـن علي بن �شامل بن اأحمد الب�شراوي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مركز اجلودة واإلإتقان - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٢٣٦٥٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مرت�شى بن ح�شن بن علي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلآفاق للعلوم والتقنية �ض.م.م
يعلـن مرت�شى بن ح�شن بن علي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلآفاق للعلوم والتقنية �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٠٧١٧١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عدنان بن علي بن جواد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأر�ض جمان املتحدة �ض.م.م
يعلـن عدنان بن علي بن جواد اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع اأر�ض جمان املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٩٩٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن �شعد بالرعود
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم وزان للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن �شعد بالرعود ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ن�شيم وزان للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٨٢٣٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

مكتب �شاللة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شي اإن اأي تران�شرتوى للهند�شة �ض.م.م 
تران�شرتوى  اأي  اإن  �شي  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  �شاللة  مكتب  يعلـن 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥١٥٤٣، عـــن انتهاء  للهند�شة �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن حممد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كفوؤ �ض.م.م 
لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  كفوؤ  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شيابي  حممد  بن  عبداللـه  يعلـن 
الكيــان  وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٠٣٢٦١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مالك بن علي بن حممد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلبتكار املتحدة للحلول الهند�شية �ض.م.م 
يعلـن مالك بن علي بن حممد اجلابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلبتكار املتحدة للحلول 
الهند�شية �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٣٤٤٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

ح�شام بن زهران بن زاهر اإلإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شيم كمه للتجارة واملقاوإلت  �ض.م.م 
يعلـن ح�شام بن زهران بن زاهر اإلإ�شماعيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ن�شيم كمه للتجارة 
واملقاوإلت  �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٠٦١٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

�شلطان بن عبداللـه بن حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ركن البادية املتكاملة �ض.م.م 
البادية  ركن  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الزدجايل  حممد  بن  عبداللـه  بن  �شلطان  يعلـن 
املتكاملة �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٩٥٨٢ ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

يو�شف بن علي بن �شعيد احل�شرمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة و�شط املحيط للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م 
يعلـن يو�شف بن علي بن �شعيد احل�شرمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة و�شط املحيط للتجارة 
واملقاوإلت �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٦٩٠٩ ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شليمان بن طالب بن �شامل الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شنع الزعابي للحلوى العمانية �ض.م.م 
يعلـن �شليمان بن طالب بن �شامل الزعابي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شنع الزعابي للحلوى 
العمانية �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٥٠٠٠٣ ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن خمي�ض بن �شامل املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عبداللـه املطاعني وولده للتجارة واملقاوإلت - تو�شية 

يعلـن عبداللـه بن خمي�ض بن �شامل املطاعني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عبداللـه املطاعني 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - واملقاوإلت  للتجارة  وولده 

١٠٢٩٥٦٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رونق احلويل للتجارة واملقاوإلت - تو�شية 
يعلـن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة رونق احلويل للتجارة 
واملقاوإلت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٨٩٥٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع احلويل املميز للتجارة - تو�شية 

يعلـن نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شعاع احلويل املميز 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٣٥٥١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

را�شد بن حممد بن حميد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هبوب التلعة للتجارة - ت�شامنية 
يعلـن را�شد بن حممد بن حميد املالكي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة هبوب التلعة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٤٨٢٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عدنان بن علي بن جواد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلأماين لالإعمار �ض.م.م 
يعلـن عدنان بن علي بن جواد اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلأماين لالإعمار �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٧٦٣٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رياح ال�شوحمان للتجارة �ض.م.م 
ريـــاح  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه   - قانونــيون  حما�شبــون   - م�شقط  موري�شون  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم ١٣١٩١٠٤،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  ال�شوحمان للتجارة �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

طاهر بن العوي�شي بن هديان اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرايا اجلبيل الذهبية - ت�شامنية
اجلبيل  مرايا  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اليعقوبي  هديان  بن  العوي�شي  بن  طاهر  يعلـن 
عـــن   ،١١٢٠٥٨٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنيـــة،   - الذهبيـــة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن عبدالر�شول بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شتقبل الدولية لالت�شاإلت �ض.م.م
يعلـن اأحمد بن عبدالر�شول بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة امل�شتقبل الدولية 
لالت�شاإلت �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٧٢٣٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العاملية املتحدة ملا وراء البحار �ض.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمــد الدرعــي ب�شفـتــه امل�شفي لل�شركـة العاملية املتحدة ملا وراء 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٠٢٧٦، عـــن  اأمانـــة ال�شجــل  لــدى  البحــار �ض.م.م، وامل�شجلـــة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

خالد بن حمد بن حممد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبل �شم�ض العاملية �ض.م.م
يعلـن خالد بن حمد بن حممد ال�شيابي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جبل �شم�ض العاملية �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٦٢٣٧٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شهيل بن حماد بن �شهيل زفينان العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلطوط الطويلة للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية
يعلـن �شهيل بن حماد بن �شهيل زفينان العمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اخلطوط الطويلة 
للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٢٣٠٩٣٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عا�شم بن خمي�ض بن �شلمان ال�شابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املبدعون لالإن�شاءات وال�شيانة �ض.م.م
يعلـن عا�شم بن خمي�ض بن �شلمان ال�شابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املبدعون لالإن�شاءات 
وال�شيانة �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٥٦٢٥٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النبع للتحف والهدايا �ض.م.م

يعلـن عا�شم بن خمي�ض بن �شلمان ال�شابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة النبع للتحف والهدايا 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٤٤٠٠٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

اأحمد بن �شامل بن عبداللـه الكا�شبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن الكا�شبي الوطنية - تو�شية
يعلـن اأحمد بن �شامل بن عبداللـه الكا�شبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ابن الكا�شبي الوطنية - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٥٥٤٧٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عوف بن عبدالرحمن بن حمدان اإلأن�شاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلأوتاد الربونزية للمقاوإلت - تو�شية
يعلـن عوف بن عبدالرحمن بن حمدان اإلأن�شاري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإلأوتاد الربونزية 
عـــن   ،١١٧٩٤٨١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للمقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

وليد بن �شالح بن علي امل�شلمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلأق�شر لالإن�شاءات - ت�شامنية
 - لالإن�شاءات  اإلأق�شر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شلمي  علي  بن  �شالح  بن  وليد  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٤٣٨١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خالد بن نا�شر بن �شامل الذهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الذهل للتجارة واملقاوإلت �ض.�ض.و
يعلـن خالد بن نا�شر بن �شامل الذهلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الذهل للتجارة واملقاوإلت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ٥٠٥١٨٣٥،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ض.�ض.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

طالب بن داد حممد بن �شهبيك البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالب ون�شر للتجارة - ت�شامنية
ون�شر  طالب  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  �شهبيك  بن  حممد  داد  بن  طالب  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٤٦٨٥٢٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإبراهيم بن مبارك بن �شامل العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روؤيا الباطنة املتحدة - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيم بن مبارك بن �شامل العجمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة روؤيا الباطنة املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٧٣٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شيف بن را�شد بن �شعيد ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة جابر بن خلف بن �شيف ال�شعيدي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شيف بن را�شد بن �شعيد ال�شناين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جابر بن خلف بن �شيف 
الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  ال�شعيدي و�شركاه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

٣١٩٧٨٨٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عي�شى بن جمعة بن دروي�ض البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط الباطنة اجلديد للتجارة �ض.م.م
يعلـن عي�شى بن جمعة بن دروي�ض البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خط الباطنة اجلديد 
انتهاء  عـــن   ،١٢٤٤٩٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

�شعيدة بنت رم�شان بن جمعان بيت ن�شيب

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خطوط دملون للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م

تعلـن �شعيدة بنت رم�شان بن جمعان بيت ن�شيب ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة خطوط دملون 

للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٣٧٦٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمز املجد للخدمات �ض.م.م

املجد  رمز  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  ن�شيب  بيت  جمعان  بن  رم�شان  بنت  �شعيدة  تعلـن 

للخدمات �ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٠٠٥٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــية

حميد بن عبداللـه بن �شعيد الوهيبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رياح بدية احلديثة - ت�شامنية

يعلـن حميد بن عبداللـه بن �شعيد الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة رياح بدية احلديثة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٤٨٥٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٤(

هالل بن حمد بن مهنا ال�شكيلي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اإلأطل�ض الذهبية - ت�شامنية

يعلـن هالل بن حمد بن مهنا ال�شكيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع اإلأطل�ض الذهبية - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٤٦٧٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

ع�شام بن رم�شان بن داود امليمني

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع �شموخ اخلو�ض للتجارة �ض.م.م

يعلـن ع�شام بن رم�شان بن داود امليمني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع �شموخ اخلو�ض 

انتهاء  عـــن   ،١٠٦٨٥١٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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