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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1430

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد  18رجـ ـ ـ ــب 1443هـ

املواف ــق  20فرباي ـ ــر 2022م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة العمـــل
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/77ص ــادر فـ ــي  2022/٢/١٧بتعدي ـ ــل بعــ�ض �أحك ـ ــام
الق ـ ــرار رقـ ــم  2011/8بتحدي ــد الوظائـ ــف ذات
الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن
عند التعيني.
هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٤٥صــادر فـي  2022/٢/١٦ب�إ�صــدار الئح ــة تنظي ـ ــم
حا�ضنــات الأعمــال.
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�ش�أن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.

رقم
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١٣٧
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�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
ا�ست ــدراك.
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدمية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرائد للتنمية التقنية واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمي للتنمية ال�سياحية واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعمار ال�سريع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفردان املتطورة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار املعمار للإن�شاء والأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفطيم ملراكز الت�سوق �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق الربكة للم�شاريع التجارية احلديثة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعم ــال الت�صفـي ــة ل�شرك ـ ــة �سعي ــد بن �سعي ــد اف ــرج املهــري و�شريكـ ــه
للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة �شليم الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بــدء �أعمال الت�صفـيــة ل�شركـ ــة �أنوار �شليم الدولية للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برقان العاملية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعلة خلدمات النفط والغاز  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القافلة الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغدري للتطوير العقاري  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صروح الوطنية املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبواب الربيع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الر�شيدي و�أوالده �ش.م.م.
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رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�صاب اخلري للتجارة  -ت�ضامنية.
١٧٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجليل اخلام�س احلديثة �ش.م.م١٧٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأحالم للم�شاريع املتحدة �ش.م.م.
١٧١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ضيبي لال�ستثمار �ش.م.م.
١٧١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الوثبة للتجارة واخلدمات  -تو�صية١٧٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفتوه الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٧٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبت�سامة ال�شفاء �ش.م.م.
١٧٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرية لال�ست�شارات املالية �ش.م.م.
١٧٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار ح�صن امل�شايخ  -تو�صية.
١٧٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رعود لوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية١٧٤ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صواري الوطنية للتجارة �ش.م.م.
١٧٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق للتكنولوجيا �ش.م.م.
١٧٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهلية للإن�شاءات �ش.م.م.
١٧٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الفيا�ض للتجارة  -ت�ضامنية.
١٧٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �آ�سيان �ش.م.م.
١٧٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم بركة املوز �ش.م.م.
177
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأف�ضل للم�شاريع ال�صحية �ش.م.م.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�صحراء للنقليات �ش.م.م.
178
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد �سليمان بالل البلو�شي و�شركاه للتجارة �ش.م.م179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح جرين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية179 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآرام للتجارة  -ت�ضامنية.
180
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية العربية للت�سويق ال�سريع  -تو�صية180 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن خ�ضراء الوطنية �ش.م.م.
181
�إعالن عن ب ــدء �أعم ــال الت�صفـيـ ــة ل�شرك ـ ــة البيادر احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية181 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر حموت ال�شاملة �ش.م.م.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�صميم املثايل �ش�.ش.و.
182
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن الفيحاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م183 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار اخلط ال�سريع للتجارة �ش.م.م.
183
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا الأندل�س للتجارة �ش.م.م.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمهزو املطابع واملكاتب �ش.م.م.
184
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زلفى اخلري �ش�.ش.و.
185
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم امل�أكوالت الزجنبارية وال�شعبية �ش.م.م185 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء القرم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال �صحار الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية186 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق للجب�س �ش.م.م.
187
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي اخلري ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م187 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية الذهبية للمعار�ض وامل�ؤمترات �ش.م.م188 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحراث الذهبي للتجارة �ش.م.م.
188
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة توريدات امل�شاريع الع�صرية �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفق للخدمات الهند�سية �ش.م.م.
189
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احل�سني دماج و�شركائه الدولية للتجارة �ش.م.م190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�ضي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية190 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروع العمارة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م191 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأولى لال�ستثمارات الدولية �ش.م.م.
191
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املثالية للم�شاريع املتميزة �ش.م.م.
192
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار الياقوت املتحدة للمقاوالت والت�شييد  -تو�صية192 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف امل�ضيبي للتجارة  -ت�ضامنية.
193
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شركاء الو�صول �ش.م.م.
193

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلرم للأعمال �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحطة اخلليجية العاملية �ش.م.م.
194
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع القريحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية195 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز �شنا�ص ملطابخ اللأملنيوم والزجاج
املزخرف  -ت�ضامنية.
١٩٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن مطري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية196 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار ال�سالم ال�شاملة  -ت�ضامنية.
196
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق امللكي للتجارة �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الإبداع للخدمات �ش.م.م.
197
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابر امل�صنعة �ش.م.م.
198
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سامل الرزيقي للأعمال الرائدة  -تو�صية198 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سهيل بن حماد و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية199 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهم واحد �ش.م.م.
199
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة الذهبية املتحدة �ش.م.م.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البازلت املتحدة  -ت�ضامنية.
200
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مراق الدولية �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النمط املتميز الدولية �ش.م.م.
201
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالتينيوم لل�صناعات �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املظلة الزرقاء �ش.م.م.
202
�إعالن عن بدء �أعمـ ــال الت�صفـي ـ ــة ل�شرك ـ ــة اجلنيبـ ــي العامليــة لل�سي ـ ــارات والتج ــارة
(املنطقة احلرة) �ش.م.م.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات الذهبية للتموين �ش.م.م.
203
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت م�سقط خلدمات النفط والغاز  -تو�صية204 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايرامان للحديد �ش.م.م.
204
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ال�صفحة
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد م�سقط للتجارة �ش.م.م.
205
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا الورد �ش.م.م.
206
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقاوالت اخلرو�صي الذهبية �ش�.ش.و.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوج الأحمر العاملية لال�ستثمار �ش.م.م206 .
207
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهاجري الذهبية �ش.م.م.
�إعــالن عن بــدء �أعم ــال الت�صفـية ل�شركة املغام ــر لتنظي ــم و�إدارة وت�سوي ــق الأحـ ــداث
207
الريا�ضية واملغامرات �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجر الف�ضي الالمع �ش.م.م.
208
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م.
209
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخل�ضر للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مايل�ستون للأعمال واخلدمات  -ت�ضامنية209 .
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت ــالل احلرية للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريقة الأف�ضل ال�ستقدام قوى عاملة �ش.م.م210 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول �شمال الباطنة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية210 .
210
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعمار اخلليجية للتطوير �ش.م.م.
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن نزوى للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع الربميي للحلوى العمانية  -ت�ضامنية211 .
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطبخ الباطنة للوالئم �ش.م.م.
211
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج اخلليجي للعقارات �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�سعيدي
212
و�أخيه خالد  -ت�ضامنية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن عبداللـه ال�سعيدي و�شريكه
212
للتجارة  -تو�صية.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غنائم البحر لبيع الأ�سماك  -ت�ضامنية212 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية212 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية213 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رتاج �إبراء الذهبية  -ت�ضامنية213 .
213
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفرد ال�شمال للتجارة  -تو�صية.
213
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة الرماح الدولية �ش.م.م.
214
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالئد الدرر للتجارة  -ت�ضامنية.
214
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول التقنية الالحمدودة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط حمراء الدروع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م214 .
214
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمناء الأولى �ش.م.م.
215
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�أ�سي�س الأولى �ش.م.م.
215
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التجهيزات الدولية للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م215 .
215
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكهف للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
216
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو جيفر النزواين للتجارة  -تو�صية.
216
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املنذر النزواين للتجارة  -تو�صية.
216
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنني الأزرق للتجارة  -تو�صية.
216
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
217
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمي�س لتقنية املعلومات �ش.م.م.
217
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نادر املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور العربي املميزة للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م217 .
217
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم القمة املتحدة للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س احلد لتدقيق احل�سابات �ش.م.م218 .
218
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوات الرئي�سية �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
٢١٨
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صدارة احلديثة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البويردة الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية٢١٨ .
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املثمرة للأعمال �ش.م.م.
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تبادل البيانات �ش.م.م.
219
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التمام للحوم �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العا�صمة احلديثة للتجارة واخلدمات �ش.م.م219 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مرمي اجلنيبي للتجارة  -تو�صية220 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الباطنة املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية220 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م220 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال ال�سويق احلديثة �ش.م.م.
220
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات دهاماين �ش.م.م.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية املرام �ش.م.م.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العرفـي للمقاوالت  -ت�ضامنية.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�شخة للتجارة �ش.م.م.
221
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلنار ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية.
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنيات املتحدة العاملية �ش.م.م.
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن متان احلديثة �ش.م.م.
222
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركات امل�ضريب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية222 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن خور احلمام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية223 .
�إعالن عــن انته ــاء �أعم ــال الت�صفـيــة ل�شرك ــة براح ــة املدين ـ ــة املتكاملـ ــة للتج ـ ـ ــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
223
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضانة الفرا�شة �ش.م.م.
223
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز م�سقط للجمباز والأن�شطة والريا�ضة �ش.م.م223 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمــال الت�صفـيـ ــة ل�شركة عي ـ ــادة �سـ ــور ال�ص ــني للط ـ ــب ال�صين ـ ــي
التقليدي  -تو�صية.
224
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العن�صر للتجارة �ش.م.م.
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج العود املتحدة  -تو�صية.
224
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد علي للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �شنا�ص الالمع للتجارة  -ت�ضامنية225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساهم العاملية للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غياهيب الكامل للتجارة  -ت�ضامنية225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الطائيني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية225 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفتح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية226 .
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املع�شري للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجنازات الو�صال  -ت�ضامنية.
226
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �شوق املعمري للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم ه�ضاب الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م227 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد ال�شرق الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية227 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاج الذهبي خلدمات االنرتنت �ش.م.م227 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال �صحار ال�شاملة للتجارة  -تو�صية227 .

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة العمــل
قــرار وزاري
رقــم 2022/77
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام القــرار رقــم 2011/8
بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�صة امل�ستثناة من �شرط الإعالن عند التعيني
ا�ستنادا �إىل قان ــون اخلدمة املدنيـة ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطاين رقم ،2004/120
و�إىل املـر�س ــوم ال�سلطــاين رقـم  2020/89ب�إن�شـاء وزارة العمل وحتـديد اخت�صا�صـاته ــا واعتماد
هيكلـهـا التنظيمي،
و�إىل ال ـقـرار رقـم  2011/8بتــحديد الــوظائـف ذات ال ـطـبيعة اخلـا�صة املــ�س ـتـثـنـاة من �شرط
الإعـالن ع ـ ــند ال ـت ـعـ ـيــني،
وبـناء على مـا تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ت�ضاف الوظائف الآتية �إىل املادة الأوىل من القرار رقم  2011/8امل�شار �إليه ،ويكون ترتيبها
تاليا لوظيفة مدير دائرة ترويج اال�ستثمار فـي مكتب �سلطنة عمان التجاري فـي دبي،
وذلك على النحو الآتي:
 مدير ومدير م�ساعد دائرة �أمن املعلومات الإلكرتونية. مدير ومدير م�ساعد دائرة املعلومات فـي وزارة العمل. مدير ومدير م�ساعد مكتب متابعة تنفـيذ ر�ؤية عمان .2040 رئي�س ق�سم �أمن املعلومات الإلكرتونية. رئي�س ق�سم متابعة تنفـيذ ر�ؤية عمان .2040املــادة الثانيــــة
ينـ�ش ــر هــذا ال ــقرار فـي ال ـجـريـدة الـر�سمـية ،ويعــمل بـه من اليــوم التايل لتــاريخ ن ــ�شره.
�صـدر فـي 15 :من رجــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق 17 :من فبرايــــــــر 2022م
-13-

د .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ــر العمـ ـ ـ ــل
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هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
قــرار
رقــم ٢٠٢٢/٤٥
ب�إ�صـدار الئحـة تنظيــم حا�ضنــات الأعمــال
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  ٢٠٢٠/١٠٧ب�إن�شاء هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل ب�أحكام الئحة تنظيم حا�ضنات الأعمال ،املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يج ــب على املخاطبــني ب�أحكـ ــام الالئحـ ــة املرفقـ ــة توفـيق �أو�ضـ ــاعهم خـ ــالل م ــدة ال تزيـ ـ ــد
علـى ( )3ثالثــة �أ�شهــر من تاريخ العمــل بهــا.
املــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامهما.
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ١٤ :مـن رجـــــــــــــــــــــب ١٤٤٣هـ
املـوافــــق ١٦ :مـن فبرايـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م
قـيـ�س بن مـحمـد بن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
رئي ـ ــ�س جملـ ـ ـ ـ ـ ــ�س �إدارة
هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
-14-
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الئحـة تنظيــم حا�ضنــات الأعمـــال
الف�صـــل الأول
تعريفـــات و�أحكـــام عامــــة
املــادة ( ) 1
ف ـ ــي تطبي ــق �أحكــام هذه الالئح ــة ،يك ــون للكلم ــات والعبـ ــارات الآتيـ ــة املع ــنى املب ــني قري ــن
كل منها ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الهيئــــــــــــــــــــــــــــة :هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة.
الرئيــــــــــــــــــــــــ�س :رئي�س الهيئة.
حا�ضنات الأعمال :جمموعـ ـ ــة متكامـ ــلة مــن التجهي ـ ــزات واخلدمـ ـ ــات والت�سهيـ ــالت
واال�ست�شـ ــارات املتخ�ص�ص ــة مل�سانـ ـ ــدة امل�ستفـيدي ــن فـي �إدارة وتنمي ـ ــة
�أعماله ــم.
امل�ستفـيـــــــــــــــــــــد :الأفـ ــراد وامل�ؤ�س�س ــات ال�صغي ــرة واملتو�سطــة احلا�صلـ ــة عل ــى خدم ــات
حا�ضنات الأعمال.
الرتخيــــــــــــــــــ�ص :املوافق ـ ــة املمنوح ـ ــة مل�ؤ�س�سـ ــات و�شركـ ــات القط ــاع اخل ــا�ص لإن�شـ ــاء
حا�ضنات الأعمال.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على �أنواع حا�ضنات الأعمال التي تن�شئها م�ؤ�س�سات و�شركات
القطاع اخلا�ص ،واملن�صو�ص عليها فـي املادة ( )١٠من هذه الالئحة.
الف�صــل الثانـــي
الرتخيــــ�ص
املــادة ( ) ٣
ال يجوز �إن�شاء حا�ضنات الأعمال �إال بعد احل�صول على الرتخي�ص ،وفقا لأحكام هذه الالئحة.
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املــادة ( ) ٤
ي�شرتط فـيمن يتقدم للح�صول على الرتخي�ص ،الآتي:
 �1أن يكون م�ؤ�س�سة �أو �شركة. �2أن يخ�ص�ص موقعا منا�سبا حلا�ضنة الأعمال.لغـ ــرا�ض
 �3أن تكـون م�ساحــة حا�ضنــة الأعمـ ــال متنا�سبة مع �أهدافه ــا ومالئمـ ــة ل أوالأن�شطة التي �أن�شئت من �أجلها ،با�ستثناء حا�ضنات وم�سرعات الأعمال االفرتا�ضية.
املــادة ( ) ٥
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى الدائرة املخت�صة فـي الهيئة على النموذج املعد
لهذا الغر�ض ،ويجب �أن يرفق بالطلب البيانات وامل�ستندات املحددة فـي النموذج امل�شار �إليه،
وعلى وجه اخل�صو�ص البيانات وامل�ستندات الآتية:
 1ن�سخة من ال�سجل التجاري �سارية املفعول. 2خطة عمل حا�ضنة الأعمال.املــادة ( ) ٦
يجوز بعــد موافقة الهيئة �أن يت�ضمن الرتخي�ص الواحــد علــى �أكثــر مــن نوع من �أن ــواع
حا�ضنات الأعمال املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )١٠من هذه الالئحة.
املــادة ( ) ٧
تتول ــى الدائـ ــرة املخت�صـ ــة فـي الهيئ ــة الب ــت فـي طل ــب الرتخيـ ــ�ص خــالل م ــدة ال تتجـ ــاوز
( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ ا�ستيفاء الطلب جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة ،ويعد م�ضي هذه املدة دون البت فـيه رف�ضا للطلب ،وفـي حالة رف�ض
الطلب يجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سببا.
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ويجوز التظلم للرئي�س من قرار الرف�ض خالل (� )60ستني يوما من تاريخ �إ�صدار القرار
بالرف�ض �أو انتهاء املدة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة ،ويجب البت فـي التظلم
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي تلك املدة دون البت فـيه مبثابة
رف�ضا له.
املــادة ( ) ٨
تكون مدة الرتخي�ص �سنة واحدة ،ويجوز جتديده ملدة مماثلة.
ويلتزم �صاحب ال�ش�أن بتقدمي طلب جتديد الرتخي�ص �إلى الدائرة املخت�صة فـي الهيئة
خالل مدة ال تقل عن ( )٣٠ثالثني يوما قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص ،ويراعى فـي طلب
التجديد ذات املدد واال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة ملنح الرتخي�ص ابتداء.
املــادة ( ) ٩
تخطر الدائرة املخت�صة فـي الهيئة طالب الرتخي�ص فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص
�أو جتديده ب�أوجه النق�ص فـي طلبه ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره ال�ستكمال �أوجه النق�ص ،و�إال اعترب الطلب ملغى.
الف�صــل الثالـــث
حا�ضنــات الأعمــال
املــادة ( ) ١٠
حتدد �أنواع حا�ضنات الأعمال التي يتم الرتخي�ص لها من الهيئة على النحو الآتي:
 1حا�ضنات وم�سرعات الأعمال. 2حا�ضنات وم�سرعات الأعمال االفرتا�ضية. 3حا�ضنات م�ساحات العمل امل�شرتكة.املــادة ( ) ١١
تتولى حا�ضنات الأعمال القيام بالآتي:
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 1توفـري البيئة املنا�سبة للم�ستفـيد فـي �أثناء ممار�سته لأعماله. 2توفـري الدعم الفني ملرحلة بدء �أعمال امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة. 3دعم االبتكار والتطوير لدى امل�ستفـيد. 4ت�شجي ــع ودعــم اال�ستثم ــار فـي قطاع حا�ضنات الأعم ــال وفـي امل�ؤ�س�س ــات ال�صغي ــرةواملتو�سط ــة.
 5تقدمي الدعم الفني املنا�سب لتحويل الأفكار اال�ستثمارية والتجارية واالقت�صاديةوغريها فـي �شكل م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة ناجحة.
 6تقديــم اخلدمـات الإداريـ ــة ،واال�ست�شاريــة ،والقانونيــة ،واملحا�سبي ــة ،والت�سويقي ــة،واملتابعة الدورية ،وامل�ساعدة فـي �إعداد درا�سات اجلدوى وخطط العمل ،وخدمات
التمويل واال�ستثمار.
املــادة ( ) ١٢
حتدد الهيئة احلوافز املقدمة حلا�ضنات الأعمال ،بعد التن�سيق مع وزارة املالية واجلهات
املخت�صة.
الف�صـــل الرابـــع
التقييــــم
املــادة ( ) ١٣
تق ـ ــوم الهيئ ــة بتقيي ـ ــم �أداء حا�ضن ـ ــات الأعم ـ ـ ــال وفقـ ــا للمعاييـ ـ ــر وال�ضواب ـ ــط املعتمـ ـ ــدة،
ويجوز للهيئة اال�ستعانة بجهات �أخرى فـي عملية التقييم ،على �أن تخطر حا�ضن ــة الأع ــمال
بالنتيجة خالل مدة ال تزيد على (� )60ستني يوما من تاريخ �إجراء التقييم.
وفـي جميع الأحوال ،للهيئة ن�شر نتائج التقييم على املوقع الإلكرتوين �أو فـي �أي و�سيلة
�أخرى منا�سبة.
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الف�صـــل اخلامـــ�س
االلتزامــــات
املــادة ( ) ١٤
يجب على حا�ضنات الأعمال ،االلتزام بالآتي:
 �1أحكام الرتخي�ص وهذه الالئحة. 2عدم ا�ستعمال مقر حا�ضنة الأعمال �أو �أي جزء منها لغري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها. 3عدم تغيري اال�سم التجاري �أو �إجراء �أي تنازل بني ال�شركاء� ،أو تغيري امللكية� ،أو �أيتغيري فـي ال�شكل القانوين لها� ،أو �إجراء �أي ت�صرف قانوين �آخر� ،إال بعد احل�صول
علـ ــى موافقـ ــة كتابي ــة م�سبق ــة مــن الهيئ ــة ،عل ــى �أن يتــم حتدي ــث تلك البيان ــات
فـي قاعدة بيانات الهيئة خالل ( )30ثالثني يوما من �إجراء الت�صرف القانوين.
 4تقدمي تقرير �سنوي للهيئة عن �أدائها ،ي�شمل :الإجنازات ،والأن�شطة التي مار�ستها،و�أداء امل�ستفـيدين ،وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض.
املــادة ( ) ١٥
يجب على امل�ستفـيد ،االلتزام بالآتي:
 1احلـ ــ�صول علـ ــى الرتاخيـ ــ�ص الالزم ـ ــة مـ ــن اجله ـ ــات املخت�صـ ــة ملمار�سـ ــة ن�شاطـ ـ ــهفـي حا�ضنة الأعمال.
 2التقيد بالتعليمات وال�سيا�سات املعتمدة فـي حا�ضنة الأعمال.املــادة ( ) ١٦
تكون حا�ضنات الأعمال م�س�ؤولــة ب�شك ــل كام ــل جتاه امل�ستفـيديــن و�أي �أط ــراف أ�خـ ــرى ذات
عالق ــة عــن تنفـيـذ �أن�شطتها والتزاماتها املحددة فـي الرتخيــ�ص اخلا�ص به ــا ،وذلك وفقـ ــا
لأحكام هذه الالئحة.
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الف�صـل ال�ســـاد�س
املخالفــات واجلـــزاءات الإداريـــة
املــادة ( ) ١٧
يجوز للهيئة عند خمالفة �أحكام هذه الالئحة ،توقيع اجلزاءات الإدارية الآتية:
 �1إنذار حا�ضنة الأعمال ب�إزالة �أ�سباب املخالفة خالل مدة ال تزيد على (� )٧سبعة �أيام. 2غرامة �إدارية مقدارها ( )250مائتان وخم�سون رياال عمانيا. 3وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على ( )30ثالثني يوما ،قابله للتمديد ملدة مماثلة.املــادة () ١٨
يلغى الرتخي�ص فـي احلاالت الآتية:
 1ع ــدم مبا�ش ــرة ن�شـ ــاط حا�ضنات الأعمال ملــدة (� )٦ستة �أ�شهــر مــن تاريــخ احل�صــولعلى الرتخي�ص دون تقدمي عذر تقبله الهيئة.
 2تكرار ذات املخالفة لأحكام هذه الالئحة خالل �سنة. 3ثبوت احل�صول على الرتخي�ص عن طريق الغ�ش �أو التدلي�س �أو التزوير �أو تقدميم�ستندات �أو معلومات غري �صحيحة.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــالن
تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة ،وذلك وفقـ ــا للمادة ( )10من �أحك ــام
قانــون حق ــوق امللكي ــة ال�صناعي ــة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم  2008/67وامل ــادة ()36
من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم . 2008/105
رمـوز البيانــات الببليوجرافـية
البيـان الببليوجرافـي

الرمـــــــز

رقم الرباءة
نوع الرباءة
رقم الطلب
تاريخ تقدمي الطلب

11
12
21
22

بيانات الأ�سبقية

30

تاريخ الن�شر عن قبول الطلب

44

تاريخ الن�شر عن الرباءة

45

الت�صنيف الدويل

51

ت�سمية االخرتاع

54

الو�صف املخت�صر

57

ا�سم طالب الرباءة
ا�سم املخرتع

71
72

ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

73

ا�سم الوكيل

74
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع  /منوذج املنفعة
()22
2015/٥/14
�سلطنـــــة عمـــــــان
OM/P/2015/00123
()21
وزارة التجـارة وال�صناعــة
 30مايو 2021
وترويـــج اال�ستثمـــــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم 1393 :
املديريــة العامــة للتجــارة
()45
الفكريــــة
دائــــرة امللكيـــة
418
()11
(Int. Cl. B29C 53/08 (2006.01), B21D 7/025 (2006.01), B21D 3/00 (2006.01

)(51

 1كواليتي �إنرتفـين�شن ايه �إ�س� ،سوجنيفجوردفـيجني � ،10إن 6899-بالي�سرتاند ،الرنويج

(2 )71
3
 1بجـورن ب ــرو �سورين�سني ،بوا�سطة كواليتـ ــي �إنرتفـين�شن ايه �إ�س� ،سوجنيفجــوردفـيجني � ،10إن6899-
بالي�سرتاند ،الرنويج
( 2 )72بج ــارن ك ــاري الجنيتيج ،بوا�سطة كواليتي �إنرتفـين�شن ايه �إ�س� ،سوجنيفجوردفـيجني � ،10إن6899-
بالي�سرتاند ،الرنويج

3
(1 )73
2
� 1شركة �سما�س للملكية الفكرية �ش.م.م� ،ص.ب 3806 :ر.ب  112 :روي
(� 2 )74شركة بيانات للملكية الفكرية �ش .م.م� ،ص.ب 3806 :ر.ب  112 :روي
3
16.11.2012, GB 1220671.0,
()30
15.11.2013, PCT/GB2013/053017
()12

()54

جهاز وطريقة لثني (تقوي�س  -انحناء) �أنابيب ملفوفة
تبد�أ احلماية من  2013/11/15وتنتهي بتاريخ 2033/11/14

( )57يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز لثني �أنابيب ملفوفة ،اجلهاز له جزء مقدمة للإدخال اجلانبي فـي فتحة جانبية
فـي جدار بئر ،جزء املقدمة يعرف م�سار ثني لي�سبب انثناء الأنابيب امللفوفة �أثناء تغذيتها خالل جزء املقدمة،
وجزء املقدمة له مقوم ان�سياب للأنابيب امللفوفة لي�سبب ا�ستقامة الأنابيب امللفوفــة �أثن ــاء التغذي ــة املذكـورة ،مقوم
ان�سياب الأنابيب امللفوفة قابل للرتاجع بحيث ميكن �أن يتخذ موقف مرتاجع ،للإدخال اجلانبي من جزء املقدمة
�إلى الفتحة اجلانبية جلدار البئر ،جزء املقدمة له ،عندما يكون مقوم االن�سياب فـي املوقع املرتاجع ،ملحة عند
النظر �إليه فـي اجتاه الإدخال اجلانبي ،ومقوم االن�سياب قابل للتمدد لعملية تعديل الأنابيب امللفوفة �إلى موقع
ممتد على الأقل جزئيا خارج اللمحة املذكورة جلزء املقدمة.
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع  /منوذج املنفعة
()22
2010/٤/27
�سلطنـــــة عمـــــــان
OM/P/2010/00065
()21
وال�صناعــة
وزارة التجـارة
� ٤إبريل 2021
وترويـــج اال�ستثمـــــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم1386 :
املديريــة العامــة للتجــارة
()45
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة
417
()11

C22B 7/00 (2006.01), C22B 21/00 (2006.01), C01F 7/50 (2006.01), A62D
)3/38 (2007.01), B09B 3/00 (2006.01) C25C 3/08 (2006.01

()71
()72
()73
()74
()30
()12

(51) Int. Cl.

 1بيفـيزا الومينيو ،ا�س.ال
2
3
 1كارلو�س رويز دو فـي
 2اجنا�سيو �ألفارو ابرو
3
1
2
� 1شركة بيانات للملكية الفكرية �ش .م.م� ،ص.ب 3806 :ر.ب  112 :روي
2
3
التاريخ 2008/١/25
EP08380016.9 )1
 PCT/EP2009/000189 )2تاريخ 2009/١/15

( )54عملية لإعادة تدوير بطانات �أوعية م�ستهلكة ( )SPLمن عملية �إنتاج �أويل للألومنيوم
تبد�أ احلماية من  2009/1/15وتنتهي بتاريخ 2029/1/14
( )57يتعلق االخرتاع احلايل بعملية لإعادة تدوير  SPLمن عملية �إنتاج �أويل للألومنيوم ،ت�شتمل على
اخلطوات الآتية :طحن الأجزاء �أو املقتطعات املف�صولة ،ف�صل املواد مبعاجلة ميكانيكية ،خلط نواجت
اخلبث امللحية مع � ،SPLإذابة املنتج الذي يتم احل�صول عليه فـي اخلطوة ال�سابقة فـي املاء� ،إجراء تفاعل
كيميائي بني املاء واملواد جلعلها خاملة ،تر�سيب و�إزالة مركبات ال�سيانيد ،تر�شيح للح�صول على جزء
ذواب وجزء غري ذواب �آخر ،غ�سل اجلزء غري الذواب ،بلورة �أمالح اجلزء الذواب وتعتيق �أو تكييف اجلزء
غري الذواب .ويتعلق االخرتاع احلايل �أي�ضا باملنتج الذي يتم احل�صول عليه بوا�سطة العملية املذكورة
وا�ستخدامه فـي جماالت خمتلفة للتقنية.
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع  /منوذج املنفعة
2016/٦/22
()22
�سلطنـــــة عمـــــــان
OM/P/2016/00192
()21
وال�صناعــة
وزارة التجـارة
 30مايو 2021
وترويـــج اال�ستثمـــــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم1393 :
املديريــة العامــة للتجــارة
()45
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة
()11
419

C08L 23/04 (2006.01), C08K 3/04 (2006.01), C08L 23/08 (2006.01), F16L
)9/12 (2006.01

()71

()72

()73
()74
()30
()12
()54

(51) Int. Cl.

� 1شركة �أبوظبي للدائن البال�ستيكية (بروج) ذ.م.م ،جممع ال�شيخ خليفة للطاقة ،برج بروج،
�شارع الكورني�ش� ،ص.ب� ،6925 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
 2بوريلي�س ايه جي ،اي زد دي تاور ،واجرامري�سرتا�س  ،19-17ايه  1220 -فيينا ،النم�سا
3
 1انتي تيني�س ،مركز االبتكار ،ا�س كيه ئي �سي ،برج بروج ،الطابق � ،11ص.ب� ،6951 :أبوظبي،
الإمارات العربية املتحدة
 2جارمو هارجونتاو�ستا ،تالكويل 4دي ،اف اي ان ،00630-هيل�سينكي ،فنلندا
 3ادي�سامتا باتار موهانا مورايل ،مركز االبتكار ،ا�س كيه ئي �سي ،برج بروج ،الطابق ،11
�ص.ب� ،6951 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
� 1شركة �أبوظبي للدائن البال�ستيكية (بروج) ذ.م.م ،جممع ال�شيخ خليفة للطاقة ،برج بروج،
�شارع الكورني�ش� ،ص.ب� ،6925 :أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
 2بوريلي�س ايه جي ،اي زد دي تاور ،واجرامري�سرتا�س  ،19-17ايه  1220 -فيينا ،النم�سا
� 1شركة بيانات للملكية الفكرية �ش .م.م� ،ص.ب  3806 :ر.ب  112 :روي
2
3
 ،13006049.4املكتب الأوروبي 23 ،دي�سمرب 2013
 22 PCT/EP2014/003462دي�سمرب 2014
براءة اخرتاع

تركيبة متعدد ايثيلني لتطبيقات الأنبوب ذات خ�صائ�ص انحناء حم�سنة
تبد�أ احلماية من  2014/12/22وتنتهي بتاريخ 2034/12/21
( )57يتعلق االخرتاع احلايل برتكيبة متعدد الإيثيلني التي ت�شمل راتنج القاعدة ي�شمل  :كوبوليمر
من الإيثيلني وواحد كومونومر على الأقل يختار من �آولفينات � -آلفا املحتوية من ( )12 -3ذرة
كربون ،حيث كوبوليمر الإيثيلني ي�شمل املكون منخف�ض الوزن اجلزيئي ( )A-1واملكون العايل الوزن
اجلزيئي ( )A-2مع مكون منخف�ض الوزن اجلزيئي ( )A-1لديه وزن متو�سط الوزن اجلزيئي �أقل من
املكون العايل الوزن اجلزيئي (،)A-2
(� )Bأ�سود الكربون بكمية من (� )1.0إلى ( )10بالوزن  %ارتكازا على الكمية الكلية لرتكيبة
متعدد الإيثيلني و (ج) اختياريا الأ�ضافات الأخرى بخالف �أ�سود الكربون .
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع
٢٠١٤/١١/٢٥
()22
�سلطنـــــة عمـــــــان
OM/P/2014/00267
()21
وزارة التجـارة وال�صناعــة
 ٧فرباير 2021
وترويـــج اال�ستثمـــــار
( )44اجلريدة الر�سمية رقم 1378 :
للتجــارة
املديريــة العامــة
()45
دائــــرة امللكيـــة الفكريــــة
()11
416
()71
()72
()73
()74
()30

(51) Int. Cl. B01D 25/00 , B07B 1/46

 1ووج�سيت�شو�سكي ،كيث� ،إف( .الواليات املتحدة الأمريكية)
2
 1ووج�سيت�شو�سكي ،كيث� ،إف( .الواليات املتحدة الأمريكية)
2
 1ديريك كوربوري�شن (الواليات املتحدة الأمريكية)
2
� 1أبو غزالة للملكية الفكرية
2
US
US

PCT/US2013/030960 13.3.2013
61/652,039
25.5.2012
61/714,882
17.10.2012

( )12براءة اخرتاع
جتميعة غربلة وطريقة ت�صنيع جتمعية غربلة
()54
تبد�أ احلماية من تاريخ  2013/٣/13و تنتهي بتاريخ 2033/٣/12
( )57جتميعة غربلة تت�ضمن عن�صر فرز يت�ضمن �سطح غربلة لعن�صر غربلة له �سل�سلة من فتحات
الغربلة� ،شبكة فرعية تت�ضمن �أع�ضاء هيكلية ت�شكل �إطار ال�شبكة الذي له فتحات ال�شبكة.
عن�صر الفرز كذلك يت�ضمن ع�ضو مدعم �أول لعن�صر الفرز وع�ضو مدعم ثاين لعن�صر الفرز
متعامد على الع�ضو املدعم الأول لعن�صر الفرز ،الع�ضو املدعم الأول لعن�صر الفرز ميتد بني
الأجزاء الطرفية ويكون تقريبا موازي لأجزاء احلافة اجلانبية ،الع�ضو املدعم الثاين لعن�صر
الفرز ميتد بني �أجزاء احلافة اجلانبية ويكون تقريبا موازي �إلى الأجزاء الطرفية .عن�صر
الفرز يكون قطعة م�شكلة باحلقن من مادة حرارية التلدن.
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام قانـون
(نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم .2017/33

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131996 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكمبيوتر عرب الإنرتنت ،خدمات بحث وت�صميم وتطوير و�إختبار وترفـيع وحت�سني
املنتجات املتعلقة جميعها بربجمة الكمبيوتر ،ت�صميم و�إن�شاء و�صياغة وحتديث الربجميات
لأجهزة الهواتف املتحركة ،برجمة الكمبيوتر� ،صيانة وحتديث املواقع الإلكرتونية اخلا�صة
بالدعم التقني وبوابات املواقع الإلكرتونية ،خدمات مزودي خدمة التطبيقات ،خدمات
املعلومات واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �آنفا مبا فـي ذلك تلك
اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت �أو من خالل ال�شبكات الداخلية �أو ال�شبكات اخلارجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد حمود ال�شايع (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،181 :ال�صفاة  ,13002الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131997 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج كمبيوتر ،برامج ،تطبيقات برامج ،برامج ات�صال وتعليم وتطبيقات برامج ،معدات
ات�صال ،من�شورات قابلة للتنزيل ،برامج قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت والأجهزة الال�سلكية،
برامج قابلة للتنزيل فـي جمال التعليم ،برامج قابلة للتنزيل فـي �شكل تطبيقات على
الهواتف املتحركة ،برامج قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت والأجهزة الال�سلكية للو�صول
�إلى و�إر�سال وا�ستقبال املعلومات من خالل �شبكة كمبيوتر عاملية ،برامج قابلة للتنزيل
لأجهزة الكمبيوتر و�أجهزة االت�صال الإلكرتونية الرقمية املحمولة باليد و�أجهزة الهواتف
املتحركة و�أجهزة االت�صال ال�سلكية والال�سلكية لت�سهيل االت�صال ونقل البيانات فـي جمال
التعليم ،برامج قابلة للتنزيل فـي �شكل تطبيقات على الهواتف املتحركة لال�ستخدام مع
�أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة االت�صال الإلكرتونية الرقمية املحمولة باليد و�أجهزة الهواتف
املتحركة و�أجهزة االت�صال ال�سلكية والال�سلكية لت�سهيل االت�صال ،برامج كمبيوتر
لال�ستخدام كواجهة برجمة التطبيقات (�إيه بيه �آي).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة حممد حمود ال�شايع (ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،181 :ال�صفاة  ،13002الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137026 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع امل�شروبات الغازية املرطبة� ،إنتاج وتعبئة املياة املعدنية� ،صنع م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�شروبات ال�صحية (املنطقة احلرة)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة ب�صاللة ،والية �صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144739 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات( ,مياه ال�شرب (الغازية وغري الغازية)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيب�سيكو ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 700 :اندر�سون هيل رود ,مدينة بريت�شيز ,والية نيويورك� ،ص.ب:
 ,10577ر.ب10577 :
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/30 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147546 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات
احلبوب� ،شوكوالته ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،ملح ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالته باحلليب ،معكرونة ،خبز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته ،بن
ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ك�سرتد� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق
خبازة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالته ،املو�س (حلوى) �سكريات ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني
الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالته ،معجون �شوكوالته يحتوي
على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة ،ملك االنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147828 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات
احلبوب� ،شوكوالته ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،ملح ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالته باحلليب ،معكرونة ،خبز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته ،بن
ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ك�سرتد� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق
خبازة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالته ،املو�س (حلوى) �سكريات ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني
الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالته ،معجون �شوكوالته يحتوي
على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة ،ملك االنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب ،4115 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147832 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،منكهات للقهوة ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك ،م�ستح�ضرات
احلبوب� ،شوكوالته ،حلويات ،رقائق ذرة ،بوظة ،ملح ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،جلوكوز
لأغرا�ض الطهي ،دابوق غلوتني ,معد لل�صناعات الغذائية ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة
باحلليب ،م�شروبات �شوكوالته باحلليب ،معكرونة ،خبز ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته ،بن
ا�صطناعي� ،سكاكر للأكل ،مايونيز ،ك�سرتد� ،أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،م�سحوق
خبازة ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،مو�س �شوكوالته ،املو�س (حلوى) �سكريات ،ق�ضبان
احلبوب الغنية بالربوتني ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني
الكعك ،جوز مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالته ،معجون �شوكوالته يحتوي
على مك�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة،
ملك االنا�شرياز عبدالرازق �ص.ب،4115 :
ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147833 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،ب�سكويت ،كعك الوفل ،كعك� ،شوكوالته ،حلويات،
فطائر حمالة بانكيك� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،م�شروبات
�شوكوالته باحلليب ،معجنات ،م�ساحيق ل�صنع املثلجات ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالته،
�سكاكر للأكل ،ك�سرتد ،كيك مغطى بال�سكر جممد ،املو�س (حلوى) �سكريات ،ق�شدة التارتار
لأغرا�ض الطهي ،حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك ،حلي باحللويات لتزيني الكعك ،جوز
مطلي بال�شوكوالتة ،معجون �أ�سا�سه ال�شوكوالته ،معجون �شوكوالته يحتوي على مك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة،
ملك االنا�شرياز عبدالرازق �ص.ب،4115 :
ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149127 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت ،االت�صاالت املتحركة والثابتة وخدمات االت�صاالت عرب الهاتف وعرب
الأقمار ال�صناعية واالت�صاالت عرب الهواتف اخللوية واالت�صال عرب الهاتف الال�سلكي
واخللوي والفاك�س الال�سلكي و�أجهزة النداء الال�سلكية وخدمات االت�صال الال�سلكي،
خدمات نقل ال�صوت ،خدمات الر�سائل ال�صوتية والربيد ال�صوتي ،خدمات الربيد
الإلكرتوين للبيانات وال�صوت� ،إكراء وا�ستئجار وت�أجري �أجهزة االت�صاالت والراديو والهاتف
الال�سلكي والفاك�س الال�سلكي ،ت�أجري مرافق االت�صاالت ،ا�ستئجار دوائر الهواتف ،ات�صال
البيانات عرب الراديو وعرب االت�صاالت وعرب الأقمار ال�صناعية ،الإر�سال واال�ستقبال عرب
الراديو ،خدمات االت�صال عرب الأقمار ال�صناعية و�/أو التلفزيون و�/أو الراديو ،خدمات
االت�صال على هيئة �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت ،ال�صوت عرب خدمات بروتوكول الإنرتنت،
خدمات االت�صاالت عرب �شبكة كمبيوتر عاملية �أو الإنرتنت ،خدمات تقنيات املعلومات،
خدمات االت�صال عرب تقنيات املعلومات ،جتميع و�إر�سال الر�سائل عرب الهواتف والهواتف
املتحركة ،تو�صيل وا�ستقبال ال�صوت والبيانات وال�صور ،خدمات االت�صال عرب الهاتف
مقدمة خلطوط االت�صال املبا�شر ومراكز االت�صال ،خدمات فح�ص املكاملات الهاتفـية
الآلية ،خدمات الر�سائل ال�صوتية الهاتفـية الآلية ،خدمات االت�صال عرب الهاتف على هيئة
خدمات الرد الآيل على الهاتف ،خدمات الرتقيم ال�شخ�صي (خدمات هاتفـية)� ،إعارة �أجهزة
االت�صاالت البديلة فـي حالة الأعطال �أو الفقدان �أو ال�سرقة ،توفـري خدمات الإنرتنت
حتديدا خدمات الو�صول للإنرتنت ،خدمات مزودي خدمة الإنرتنت (�آي ا�س بيه)،
ات�صاالت املعلومات (مبا فـي ذلك �صفحات الويب) وبرامج الكمبيوتر و�أي من البيانات
الأخرى ،خدمات الربيد الإلكرتوين ،توفـري خدمات وا�سعة النطاق ،خدمات االت�صال
الال�سلكي وا�سع النطاق ،توفـري الو�صول �إلى الإنرتنت عرب �شبكات ال�سلكية وا�سعة النطاق،
توفـري الو�صول �إلى الإنرتنت عرب �شبكات �ألياف ب�صرية وا�سعة النطاق ،خدمات االت�صال
الال�سلكي ،الهواتف الال�سلكية ،خدمات االت�صاالت عرب ال�شبكات الرقمية ،توفـري و�صول
�إلى منافذ الإنرتنت ،خدمات االت�صاالت املقدمة عرب منافذ الإنرتنت ،توفـري خدمات
االت�صاالت التي �أ�سا�سها املوقع لأجهزة االت�صاالت ،توفـري نقل البيانات عرب بروتوكول
تطبيق ال�سلكي (دبليو �إيه بيه) مبا فـي ذلك تلك اخلدمات التي ت�ستخدم قناة ات�صال
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�آمنة ،توفـري املعلومات عن االت�صاالت املتعلقة �أو تعرف �أجهزة و�أدوات الهاتف واالت�صاالت،
خدمات توجيه وتو�صيل االت�صاالت عن بعد ،خدمات تبادل البيانات الإلكرتونية ،نقل
البيانات بوا�سطة االت�صاالت ،تدفق البيانات ،تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي
ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوهات واملو�سيقى والن�صو�ص
والبيانات وال�صور والر�سومات البيانية ونغمات الرنني عرب الإنرتنت �أو �شبكة ات�صاالت،
تو�صيل حمتوى الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو
والفـيديوهات واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور والر�سومات البيانية ونغمات
الرنني عرب الإنرتنت �أو �شبكة ات�صاالت ،خدمات نقل البيانات ،خدمات البث ،خدمات بث
البيانات ،بث �أو نقل برامج الراديو والتلفزيون ،نقل حمتوى ال�صوت والفـيديو الرقمي
متعددة الو�سائط بوا�سطة االت�صاالت ،النقل الإلكرتوين مللفات ال�صوت والفـيديو عرب
�شبكات كمبيوتر وغريها من �شبكات االت�صاالت الإلكرتونية ،نقل الأخبار ومعلومات عن
�أخبار اليوم ،تو�صيل املو�سيقى الرقمية بوا�سطة االت�صاالت ،توفـري و�صول ملواقع ال�شبكات
االجتماعية ،خدمات االت�صاالت لتوفـري الن�صو�ص املرئية والتلك�س وخدمات بيانات
امل�شاهدات وخدمات االت�صال بالفـيديو وخدمات الن�صو�ص املرئية التفاعلية ،خدمات
�إر�سال الر�سائل حتديدا �إر�سال وا�ستقبال و�إعادة �إر�سال الر�سائل فـي �صيغة ن�صو�ص �أو
�صوت �أو ر�سوم بيانية �أو فـيديو �أو تركيبة من هذه ال�صيغ ،خدمات �إر�سال الر�سائل املوحدة،
خدمات الربيد ال�صوتي ،تقدمي االت�صاالت عرب االرتباط بال�شبكة العاملية للكمبيوتر �أو
قواعد البيانات ،خدمات عقد امل�ؤمترات املرئية ،خدمات الهواتف املرئية ،توفـري تو�صيالت
االت�صاالت بالإنرتنت �أو قواعد البيانات ،نقل الر�سائل والبيانات وال�صور عرب الكمبيوتر،
خدمات االت�صال بالكمبيوتر ،توفـري خدمات امل�ؤمترات الإلكرتونية ،توفـري وا�ستئجار
وقت الو�صول �إلى قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات ن�شرات الكمبيوتر و�شبكات الكمبيوتر
و�شبكات االت�صال التفاعلية بالكمبيوتر واملن�شورات الإلكرتونية فـي جماالت خمتلفة
والرتويج وكتالوجات اخلدمة ومعلومات والأبحاث املحو�سبة واملواد املرجعية ،توفـري
و�صول للمحتوى التعليمي ومواقع الويب والبوابات ،خدمات االت�صال للتحكم عن بعد
بالأجهزة الإلكرتونية ،توفـري �شبكات االت�صال لأنظمة القيا�س الذكية ،خدمات االت�صال
لتو�صيل ر�سائل ومكاملات الطوارئ ،النقل الإلكرتوين للبيانات وامل�ستندات عرب طرفـيات
الكمبيوتر والأجهزة الإلكرتونية� ،إر�سال الإ�شارات للتجارة الإلكرتونية عرب �أنظمة
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االت�صاالت و�أنظمة االت�صال بالبيانات ،توفـري و�صول ل�شبكات االت�صال الإلكرتونية
وقواعد البيانات الإلكرتونية ،توفـري مرافق االت�صال لتبادل البيانات الرقمية ،االت�صال
بالبيانات بوا�سطة االت�صاالت ،نقل البيانات مبا فـي ذلك بوا�سطة الأجهزة ال�سمعية
الب�صرية ،نقل �إ�شارات ال�صوت وال�صورة والفـيديو والبيانات ،توفـري و�صول لقواعد
البيانات ،خدمات االت�صاالت لرتابط بنك البيانات ،خدمات تبادل البيانات الإلكرتونية،
خدمات بيانات الربيد الإلكرتوين ،خدمات بث وات�صال البيانات ،توفـري و�صول �إلى
البنية التحتية لالت�صاالت للم�ستخدمني الآخرين ،توفـري معلومات متعلقة باالت�صاالت
وتوفـري تو�صيالت ات�صاالت �إلكرتونية ،خدمات بوابات االت�صاالت ،خدمات االت�صاالت
التفاعلية ،خدمات �شبكات االت�صاالت ،خدمات ا�ست�شارات االت�صاالت ،خدمات االت�صاالت
لركاب الطائرات ،توفـري و�صول خلدمات الدفع الإلكرتوين مبا فـي ذلك خدمات حتويل
الأموال �إلكرتونيا وت�سهيالت املعامالت عرب ال�شبكة ،توفـري تو�صيالت و�شبكات االت�صاالت
لال�ستخدام مع �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،توفـري و�صول ملن�صات التجارة الإلكرتونية
على الإنرتنت ،نقل املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور ،توفـري الو�صول خلدمات
دليل العناوين والتقاومي واليوميات عرب الإنرتنت ،توفـري و�صول ل�شبكات البيانات
للم�ستخدمني ،نقل البيانات الرقمية على هيئة حمتوى و�سائط رقمية يتم توليدها من
قبل امل�ستخدمني ،خدمات الو�صول ل�شبكات الكمبيوتر مقدمة بوا�سطة و�سائل �إيرثنت
املرتو ،النقل الإلكرتوين للبيانات امل�شفرة ،خدمات االت�صاالت املقدمة عرب �شبكات الألياف
الب�صرية والال�سلكية والكبلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذا كونيك�شن ،نيويوري ،بريك�شري ار جي 2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149128 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم والتهذيب ،التدريب ،الرتفـيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية ،التعليم والتدريب
مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�شبكة من كمبيوتر �أو من الإنرتنت �أو غريها
من ال�شبكات الإلكرتونية ،خدمات الألعاب املقدمة عرب الإنرتنت من �شبكات كمبيوتر،
خدمات الرتفـيه بالراديو والتلفزيون مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت
من كمبيوتر �أو الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات الإلكرتونية ،خدمات الرتفـيه ،توفـري
من�شورات �إلكرتونية عرب الإنرتنت ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية الفورية ،ن�شر
الدوريات ،ن�شر املجالت ،ن�شر املجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،ن�شر الدوريات
الإلكرتونية عرب الإنرتنت ،ن�شر الن�صو�ص ،ن�شر ال�صحف ،ن�شر املطبوعات ،تنظيم و�إدارة
امل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية والندوات والدرو�س اخل�صو�صية وور�شات العمل ،دورات
وح�ص�ص تعليمية تفاعلية وعن بعد مقدمة عرب ال�شبكة عرب رابط ات�صاالت �أو �شبكة
كمبيوتر �أو مقدمة بوا�سطة و�سائل �أخرى ،خدمات املكتبات الإلكرتونية لتزويد املعلومات
الإلكرتونية (مبا فـي ذلك معلومات الأر�شيف) فـي �صيغة معلومات ن�صية و�/أو �صوتية
و�/أو مرئية ،توفـري من�شورات �إلكرتونية غري قابلة للتنزيل ،توفـري جمالت مميزة عامة
عرب الإنرتنت قابلة للتنزيل ،توفـري �صور عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل ،توفـري
حمتويات فـيديو عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل ،توفـري حمتويات �صوت عرب الإنرتنت
غري قابلة للتنزيل ،توفـري قواعد بيانات عرب الإنرتنت ون�شر دالئل عرب الإنرتنت قابلة
للبحث للح�صول على بيانات فـي جماالت املو�سيقى والفـيديو والأفالم والكتب والتلفزيون
والألعاب والريا�ضة� ،إنتاج املحتوى الإعالمي حتديدا �إنتاج التلفزيون و�إنتاج ال�صوت و�إنتاج
املو�سيقى و�إنتاج الفـيديو و�إنتاج الأفالم ،و�إنتاج الر�سوم املتحركة ،ن�شر وتوزيع حمتويات
الو�سائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني للغايات الرتفـيهية والتعليمية،
ن�شر املدونات ومدونات الفـيديو ،اخلدمات الرتفـيهية املقدمة عرب ال�شبكة من قاعدة
بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت ،معلومات تعليمية مقدمة عرب ال�شبكة من قاعدة بيانات
كمبيوتر �أو من الإنرتنت ،اخلدمات الرتفـيهية املقدمة عن طريق الهاتف ،تنظيم و�إدارة
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امل�سابقات املقدمة عن طريق الهاتف ،توفـري املعلومات الريا�ضية عن طريق الهاتف،
خدمات املكتبات املقدمة من خالل قاعدة بيانات حمو�سبة ،خدمات الألعاب الإلكرتونية
املقدمة عرب الإنرتنت ،توفـري املو�سيقى الرقمية من الإنرتنت ،ن�شر املواد التي ميكن
الو�صول �إليها من قواعد البيانات �أو من الإنرتنت ،توفـري املن�شورات غري القابلة للتنزيل
من الإنرتنت والتي ميكن ت�صفحها ،الن�شر الإلكرتوين ،توفـري الألعاب التفاعلية متعددة
الالعبني عرب �شبكات االت�صال مبا فـي ذلك الإنرتنت ،تنظيم و�إدارة املعار�ض لأغرا�ض
ترفـيهية ،اخلدمات الرتفـيهية حتديدا توفـري املو�سيقى والأفالم وبرامج التلفزيون
والكتب ال�صوتية والألعاب املتدفقة �أو القابلة للتنزيل ال�ستخدامها عرب ال�شبكة عرب �شبكات
الكمبيوتر العاملية �أو املحلية ،توفـري الأفالم وبرامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب
خدمات الفـيديو ح�سب الطلب ،توفـري املو�سيقى والكتب ال�صوتية عرب الإنرتنت ،توفـري
املعلومات وامل�شاهدات والتو�صيات ال�شخ�صية فـي جمال الرتفـيه ،توفـري املو�سيقى الرقمية
من قواعد بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت ،توفـري �أفالم وبرامج تلفزيونية غري قابلة
للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت ،توفـري �ألعاب كمبيوتر عرب الإنرتنت
من قواعد كمبيوتر �أو من الإنرتنت ،جميعها للخدمات الرتفـيهية �أو التعليمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذا كونيك�شن ،نيويوري ،بريك�شري ار جي 2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 ::سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149129 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري واجهات الربامج لتوفـري و�صول �شخ�صي لقواعد بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت �أو
غريها من ال�شبكات الإلكرتونية ،توفـري تطبيقات الربامج غري قابلة للتنزيل من خالل
قواعد بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات الإلكرتونية ،توفـري من�صات
برجميات عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل ،خدمات اال�ست�ضافة ،ا�ست�ضافة املحتوى
الرقمي على الإنرتنت مبا فـي ذلك املدونات وال�صحف عرب ال�شبكة ،ا�ست�ضافة اخلوادم،
ا�ست�ضافة مواقع الويب وقواعد بيانات الكمبيوتر ،تركيب و�صيانة وتخ�صي�ص وحتديث
برامج وبرجميات الكمبيوتر ،خدمات الكمبيوتر عرب الإنرتنت ،احلو�سبة ال�سحابية،
ت�أجري �أجهزة الكمبيوتر ،ت�صميم وفن الر�سم اجلرافـيكي وتكليف الكتابة لإن�شاء �صفحات
الويب على الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارات فـي الكمبيوتر ،برجمة الكمبيوتر وت�صميم
الربامج ،تركيب و�صيانة وحتديث برامج الكمبيوتر� ،إن�شاء و�صيانة مواقع الويب ،خدمات
دعم تكنولوجيا املعلومات ،ا�ست�ضافة مواقع الويب للآخرين ،توفـري املعلومات وامل�شورة
ذات الطبيعة التقنية للم�شرتين املحتملني لل�سلع والب�ضائع ،املعلومات التقنية املتعلقة
بالأجهزة �أو الربامج املقدمة عرب ال�شبكة من �شبكة كمبيوتر عاملية �أو من الإنرتنت ،ت�شغيل
حمركات البحث ،ت�صميم �أنظمة االت�صال ،الربامج كخدمة (ا�س �إيه �إيه ا�س) ،املن�صات
كخدمة (ا�س �إيه �إيه ا�س) ،مزودي خدمة التطبيقات (�إيه ا�س بيه) حتديدا ا�ست�ضافة
تطبيقات برامج الكمبيوتر للآخرين ،ت�صميم الربامج مبا فـي ذلك تطبيقات الربامج
لال�ستخدام على الأجهزة املتحركة ،توفـري خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات
التقنية املتعلقة ب�أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات ،ت�صميم ومراقبة وا�ست�ضافة
املنتديات عرب ال�شبكة للمناق�شة ،خدمات البحث والتطوير ،بحث وتطوير منتجات
جديدة ،الأبحاث فـي جمال التكنولوجيا ،توفـري املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات املتعلقة
باخلدمات املذكورة �آنفا ،مراقبة �أنظمة ال�شبكات فـي جمال االت�صاالت ،ت�شفـري وفك
ت�شفـري وتوثيق املعلومات والر�سائل والبيانات ،توفـري خدمات الأمن ل�شبكات الكمبيوتر
والو�صول �إلى �أجهزة الكمبيوتر واملعامالت املحو�سبة مبا فـي ذلك من خالل الو�سائل
الإلكرتونية عرب �شبكة ال�سلكية و�/أو �أجهزة االت�صاالت املتحركة ،توفـري خدمات �أمنية
لأجهزة الكمبيوتر واالت�صاالت ،حتويل البيانات من املعلومات الإلكرتونية مبا فـي ذلك
برامج البيانات والكمبيوتر (با�ستثناء التحويل املادي) ،تخزين البيانات ،ا�ستخراج البيانات،
ت�صميم قواعد البيانات ،ا�ستخراج البيانات ،ت�صميم قواعد البيانات� ،إختبار �أنظمة معاجلة
البيانات الإلكرتونية ،ت�أجري الربامج ،ا�ست�ضافة منافذ الويب للمدونات ال�صوتية،
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خدمات م�شاركة الوقت لأجهزة معاجلة البيانات ،برجمة الكمبيوتر لالت�صاالت ،خدمات
�أمن البيانات (جدران حماية) ،خدمات ت�شفـري البيانات ،خدمات نقل البيانات ،خدمات
ا�سرتجاع البيانات ،الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع ،ال�ضغط الرقمي للبيانات،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي �إن�شاء
ون�شر ال�صحف واملدونات عرب ال�شبكة ،ا�ست�شارات تكنولوجيا االت�صاالت ،ت�صميم �أجهزة
ومعدات االت�صاالت ،تطوير و�صيانة وحتديث حمركات البحث عرب �شبكات االت�صاالت،
ت�صميم الهواتف مبا فـي ذلك الهواتف املتحركة ،توفـري معلومات عن الطق�س عرب الهواتف،
خدمات مقاهي الإنرتنت (ت�أجري �أجهزة الكمبيوتر) ،خدمات ت�صميم مواقع الويب على
الإنرتنت ،توفـري حمركات البحث على الإنرتنت ،ت�أجري الربامج للو�صول �إلى الإنرتنت،
�صيانة الربامج للو�صول �إلى الإنرتنت ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج الكمبيوتر
غري القابلة للتنزيل عرب �شبكات االت�صال وال�شبكات الداخلية والإنرتنت ،حتديث قواعد
بيانات الربامج ،برجمة الكمبيوتر ملعاجلة البيانات ،خدمات �شبكات الكمبيوتر ،مراقبة
�شبكات الكمبيوتر ،خدمات حتليل البيانات التقنية وا�ستخراج البيانات� ،إن�شاء و�صيانة
وحتديث برامج الكمبيوتر لقواعد البيانات اخلا�صة باحلركة املرورية ومعلومات ال�سفر،
تركيب وحتديث برامج الكمبيوتر على الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية والرتكيبات
للتحكم بالو�صول و�أجهزة وتركيبات بيومرتية للتحكم بالو�صول و�أنظمة التلفزيون ذات
الدوائر املغلقة والكامريات وكامريات التلفزيون وم�سجالت الفـيديو لأجهزة التلفزيون
ذات الدوائر املغلقة والأجهزة الب�صرية والفوتوغرافـية ،تفعيل برامج �أمن الكمبيوتر مبا
فـي ذلك م�ضادات الفـريو�سات وجدران احلماية ومكافحة الربيد املزعج وبرامج التج�س�س
وت�صفـية �شبكة الإنرتنت وبرنامج ك�شف االخرتاق (�آي دي ا�س) والربامج ال�شبكات اخلا�صة
االفرتا�ضية (فـي بيه ان) ،توفـري برامج غري القابلة للتنزيل لأغرا�ض ترويجية ولأغرا�ض
العر�ض ل�شا�شات العر�ض املخ�ص�صة على �أجهزة االت�صاالت ،توفـري حمتوى رقمي حتديدا
تطبيقات برامج غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت �أو غريها
من ال�شبكات الإلكرتونية ،توفـري ا�ستخدام م�ؤقت لربامج �أ�سا�سها ال�سحاب (كالود) غري
قابلة للتنزيل لتنفـيذ �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،توفـري ا�ستخدام م�ؤقت لربامج �أ�سا�سها
ال�سحاب (كالود) غري قابلة للتنزيل لتو�صيل وت�شغيل و�إدارة الأجهزة والأدوات والآالت
والأنظمة املت�صلة بال�شبكة فـي �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،توفـري ا�ستخدام م�ؤقت لربامج
تقنيات املعلومات التي �أ�سا�سها ال�سحاب (كالود) غري قابلة للتنزيل ،توفـري ا�ستخدام م�ؤقت
لربامج �أ�سا�سها ال�سحاب (كالود) غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع احل�سا�سات واملعدات
والأجهزة اللم�سية ،توفـري ا�ستخدام توفـري ا�ستخدام م�ؤقت لربامج الواقع االفرتا�ضي التي
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�أ�سا�سها ال�سحاب (كالود) غري قابلة للتنزيل ،توفـري ا�ستخدام م�ؤقت لربامج الواقع املعزز
التي �أ�سا�سها ال�سحاب (كالود) غري قابلة للتنزيل ،خدمات الدعم الفني وامل�ساعدة املتعلقة
بالبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات و�أنظمة ال�شبكات وت�شغيل الأنظمة وبرجميات
الكمبيوتر والتطبيقات واملن�صات ،خدمات الهند�سة املتعلقة بالروبوتات ،ا�ست�ضافة
من�صات التجارة الإلكرتونية عرب الإنرتنت �أو غريها من �شبكات االت�صاالت ،ت�صميم
وتطوير �أجهزة وبرجميات الكمبيوتر ،ت�صميم وتطوير �أنظمة و�شبكات و�أجهزة ومعدات
االت�صاالت ،ت�صميم وتطوير �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) والأجهزة التي تدعم �إنرتنت
الأ�شياء (�آي �أو تي) ،خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات الإلكرتونية ،خدمات الكمبيوتر
حتديدا �إن�شاء فهار�س املعلومات واملواقع وغريها من امل�صادر �أ�سا�سها الويب املتوفرة على
�شبكة كمبيوتر عاملية للآخرين ،ت�شخي�ص وفح�ص املركبات عن بعد ،فح�ص املركبات للت�أكد
من �صالحيتها على الطرق ،مراقبة وت�شخي�ص وفح�ص املركبات عن بعد ،توفـري برامج
دليل العناوين والتقاومي واليوميات غري قابلة للتنزيل ،تركيب و�إ�صالح و�صيانة برامج
�أنظمة الكمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من و�إلى املركبات وبرامج الكمبيوتر
فـي جمال ال�سيارات ،خدمات مراقبة اجلودة و�ضمان اجلودة ،خدمات الإختبار لأجهزة
الإنذار و�أنظمة املراقبة ،ت�صميم وتطوير �أجهزة الإنذار ال�شخ�صية و�أجهزة النداء و�أزرار
الإنذار عند الذعر و�أنظمة اال�ستجابة والربجميات املتعلقة بها ،توفـري برجميات عرب
الإنرتنت غري قابلة للتنزيل فـي جمال ال�سالمة ال�شخ�صية والأمن ،توفـري برجميات
عرب الإنرتنت غري قابلة للتنزيل فـي جمال �أجهزة حتديد املواقع والتتبع ،توفـري خدمات
التنب�ؤ بالأحوال اجلوية و�إعداد التقارير واملعلومات ،توفـري برجميات عرب الإنرتنت غري
قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع �أجهزة الإنذار ال�شخ�صية �أو �أجهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذا كونيك�شن ،نيويوري ،بريك�شري ار جي 2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149130 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو
التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت
بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية وغريها
من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل
النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة
و�أدوات االت�صاالت والهاتف و�أجهزة و�أدوات االت�صال ،هواتف ال�سلكية وهواتف متحركة
وثابتة ،هواتف متحركة� ،أجهزة ات�صاالت حممولة ،هواتف ذكية ،علب للهواتف� ،سماعات
ر�أ�س للهواتف� ،أجهزة كمبيوتر حممولة ومتحركة ولوحية� ،أجهزة ات�صاالت وكمبيوتر
�إلكرتونية قابلة للب�س� ،أجهزة و�أدوات االت�صال بالبيانات� ،أنظمة معاجلة ال�صوت ،معدات
�شبكات الكمبيوتر واالت�صال بالبيانات� ،أجهزة متحركة لالت�صال بالبيانات� ،أنظمة معاجلة
البيانات ،قواعد بيانات �إلكرتونية ،برامج وبرجميات الهواتف الرقمية� ،أجهزة كمبيوتر
لالت�صاالت� ،أجهزة �شبكات االت�صاالت� ،أجهزة مودم ،موجهات �شبكات ،تركيبات كمبيوتر
لربط البيانات وا�سعة النطاق� ،أجهزة �إزالة الت�شفـري� ،أجهزة فك الت�شفـري مبا فـي ذلك
�أجهزة لها �أدلة م�شاهدة تفاعلية و�/أو م�سجالت لت�سجيل برامج التلفزيون والربامج
ال�صوتية� ،أجهزة كهربائية و�إلكرتونية لال�ستخدام فـي ا�ستقبال بث الأقمار ال�صناعية �أو
البث الأر�ضي �أو البث بالكبالت� ،أجهزة و�أدوات ملعاجلة ونقل وتخزين و�إدخال وا�ستقبال
وا�سرتجاع البيانات التي تكون على �شكل بيانات �أو ن�صو�ص �أو �صوت �أو �صور بيانية �أو
فـيديوات م�شفرة �أو تركيبة من هذه ال�صيغ ،وحدات و�أجهزة ال�سلكية حممولة حتديدا
الأجهزة اللوحية والهواتف الال�سلكية والهواتف املتحركة والهواتف الذكية و�أجهزة
الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفـيديو و�أجهزة الراديو وال�ساعات الذكية ومنافذ
الناقل الت�سل�سلي العاملي (يو ا�س بي) و�أجهزة تتبع حتديد املواقع العاملية (جي بيه ا�س)
و�أجهزة تتبع الأن�شطة قابلة للب�س وكامريات فـيديو وكامريات وم�ساعدات رقمية �شخ�صية
و�أجهزة كمبيوتر حممولة ومتنقلة ولوحية لتزامن ونقل وت�سجيل وتخزين ومعاجلة
البيانات و�/أو ال�صوت� ،أجهزة حتكم عن بعد فـي الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية،
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م�ساعدات رقمية �شخ�صية ،ح�سا�سات �إلكرتونية مبا فـي ذلك عدادات اخلطى ومقايي�س
االرتفاع واملوازين ،قارئات الباركود ورمز اال�ستجابة ال�سريعة واملا�سحات ال�ضوئية،
ت�سجيالت �صوتية ومرئية ،و�سائط �إلكرتونية لتخزين املعلومات والبيانات وال�صور
وال�صوت ،حمتوى و�سائط رقمية (قابلة للتنزيل) مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون
وبرامج الراديو والفـيديوات وال�صور واملو�سيقى والن�صو�ص والبيانات وال�صور وال�صور
البيانية ونغمات الرنني التي يتم تقدميها من قواعد بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت �أو
غريها من ال�شبكات الإلكرتونية� ،أجهزة و�أدوات اال�ستقبال والإر�سال بالأقمار ال�صناعية،
برامج �ألعاب الكمبيوتر والفـيديو مبا فـي ذلك برامج الألعاب القابلة للتنزيل ،من�شورات
�إلكرتونية (قابلة للتنزيل) مقدمة عرب ال�شبكة من قواعد بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت
�أو غريها من ال�شبكات الإلكرتونية ،حامالت بيانات �آلية قابلة للقراءة� ،صوت وفـيديو
وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت �أو غريها
من ال�شبكات الإلكرتونية� ،أجهزة �شحن البطاريات لال�ستخدام مع �أجهزة االت�صاالت،
بطاريات ،معدات تزويد البطاريات بالطاقة االحتياطية ،معدات ملحقة لأجهزة التلفزيون
و�أجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة كمبيوتر مبا فـي ذلك �أجهزة كمبيوتر �شخ�صية �صغرية و�أجهزة
كمبيوتر حممولة ،مفكرات �شخ�صية �إلكرتونية� ،أجهزة و�أدوات �إلكرتونية و�أجهزة و�أدوات
مالحية بالأقمار ال�صناعية و�أجهزة و�أدوات حتديد املواقع مبا فـي ذلك �أنظمة حتديد
املواقع العاملية ،وحدات مركبة على املكتب �أو ال�سيارة ت�شتمل على مكرب �صوت ي�سمح
باال�ستخدام ل�سماعة الهاتف بدون ا�ستعمال اليدين ،حامالت �سماعات الهاتف فـي ال�سيارة،
�أجهزة و�أدوات التدري�س� ،أجهزة قيا�س� ،أجهزة قيا�س ذكية ،بطاقات ممغنطة فارغة �أو
م�سجلة م�سبقا ،بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة ،بطاقات هاتف ،بطاقات �إئتمان
ودين ودفع م�شفرة ،بطاقات �إئتمان عرب الهاتف ،بطاقات م�شفرة ،برامج كمبيوتر مبا فـي
ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت �أو غريها من
ال�شبكات الإلكرتونية ،برامج االت�صال بالبيانات ،برامج تطبيقات مبا فـي ذلك برامج
تطبيقات للأجهزة املتحركة ،تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ،برامج كمبيوتر
لالت�صال الال�سلكي بالبيانات ،برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل وم�شاركة
ال�صوت والبيانات والتقاومي واملحتويات بني واحد �أو �أكرث من الأجهزة الإلكرتونية
ول�شراء تطبيقات الأجهزة الإلكرتونية املحمولة ولت�أمني عمليات ال�شراء امل�شفرة ،برامج
الأنظمة الت�شغيلية ،برامج كمبيوتر للنقل والت�شفـري والتخزين املتدفق لل�صوت والفـيديو
-46-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

والر�سوم البيانية والن�صو�ص والبيانات على �شبكات االت�صال ،برامج كمبيوتر لتمكني
التوا�صل وتبادل امللفات من واحد لواحد ،برامج حمركات البحث ،برامج كمبيوتر لإجراء
وتن�سيق االت�صال بني م�ستخدمي الكمبيوتر مل�شاركة املعلومات والبيانات ال�صوتية عرب
�شبكات االت�صال الإلكرتونية ،برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية ،برامج حترير ال�صور
والفـيديو مبا فـي ذلك تطبيقات برامج لال�ستخدام على �أجهزة الهواتف املتحركة ،برامج
لتعريف هوية الأ�شخا�ص ،برامج للتحكم بالو�صول والتحكم بالفـيديو وك�شف ح�ضور
الأ�شخا�ص ،برامج حلماية �أجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�ضادات للفـريو�سات وجدران
احلماية (فايروول) وم�ضادات الربيد املزعج وم�ضادات التج�س�س وت�صفـية �شبكة الإنرتنت،
برامج ك�شف االخرتاق ،برامج ال�شبكات اخلا�صة االفرتا�ضية ،برامج كمبيوتر ال�ستقبال
ومعاجلة ونقل وعر�ض املعلومات املتعلقة باللياقة البدنية ودهون اجل�سم وم�ؤ�شر كتلة
اجل�سم و�أمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة احلرارة ،برامج كمبيوتر لإدارة
املعلومات املتعلقة بتتبع وااللتزام والتحفـيز عرب برنامج ال�صحي واللياقة البدنية� ،أجهزة
�ضد ال�سرقة لي�ست للمركبات ،ح�سا�سات م�ضادة للت�صادم للمركبات بخالف قطع املركبات،
�أدوات و�أجهزة لتحديد امللكيات املتحركة� ،أجهزة لإر�سال وا�ستقبال املعلومات من امللكيات
املتحركة� ،أدوات و�أجهزة للتحكم عن بعد بالأجهزة الكهربائية والأدوات املنزلية� ،أجهزة
ومن�ش�آت �إنذار بخالف قطع املركبات� ،أنظمة حتديد املواقع ومالحة عرب الأقمار ال�صناعية،
�أنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من و�إلى الأجهزة الإلكرتونية� ،أجهزة ومن�ش�آت
�إلكرتونية وبيومرتية للتحكم بالو�صول� ،أجهزة �إلكرتونية لتعريف هوية الأ�شخا�ص،
�أنظمة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة ،كامريات وكامريات تلفزيون وم�سجالت فـيديو
لأجهزة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة� ،أجهزة ب�صرية وفوتوغرافـية ،عدادات �سرعة
�إلكرتونية ،عدادات م�سافات �إلكرتونية� ،أجهزة قيا�س �سرعة الدوران �إلكرتونية� ،أجهزة
التحقق من ال�سرعة للمركبات ،م�سجالت الكيلومرتات للمركبات ،ح�سا�سات كهربائية �أو
�إلكرتونية للمركبات بخالف قطع املركبات ،ح�سا�سات �إلكرتونية� ،صفارات الإنذار� ،أقفال
�إلكرتونية للمركبات� ،أجهزة حتكم عن بعد ،مفاتيح �إلكرتونية للمركبات� ،أجهزة حتكم
عن بعد �إلكرتونية لأجهزة الدخول �إلى للمركبات� ،أنظمة مفتاح الت�شغيل عن بعد
للمركبات� ،أنظمة حتكم عن بعد للت�شغيل االوتوماتيكي لأقفال املركبات والأبواب و�صندوق
ال�سيارة وغطاء حمرك ال�سيارة وال�سقف� ،أجهزة ات�صال مدجمة فـي خوذات الدراجات
النارية� ،أجهزة حتديد املواقع العاملية� ،أجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة �أو �إعطاء
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�إ�شارة عنها و�أماكن املوقع وطرق ال�سفر والوقت وحاالت املرور ووجود مركبات الطوارئ
واحلاالت اخلطرة� ،أنظمة ل�شبكات االت�صال بني املركبات والبنى التحتية للطرق� ،أجهزة
الك�شف عن العالمات على الطرق� ،أنظمة و�أدوات توجيه عن بعد للمركبات� ،أنظمة مراقبة
بالكمبيوتر للنقطة العمياء وللم�ساعدة فـي تغيري احلارة� ،أجهزة كمبيوتر مركبة فـي
املركبات ،معدات كهربائية �أو �إلكرتونية �أو ب�صرية مركبة فـي املركبات حتديدا البطاريات
الكهربائية وم�سجالت الأميال و�أجهزة الراديو للمركبات والكامريات املركبة فـي املركبات
والأنظمة الإلكرتونية املركبة فـي املركبات الربية لتوفـري امل�ساعدة فـي القيادة و�صف
املركبات و�أدوات التحكم فـي ال�سرعة للمركبات و�شا�شات للمركبات و�أنظمة مكربات ال�صوت
للمركبات وم�ؤ�شرات �أوتوماتيكية لل�ضغط املنخف�ض فـي �إطارات املركبات و�أجهزة
�أوتوماتيكية للتحكم ب�سرعة املركبات و�أنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا فـي
ذلك املركبات الربية ،معدات كهربائية و�إلكرتونية وب�صرية مركبة فـي املركبات مبا فـي
ذلك املركبات الربية حتديدا �أجهزة التحكم بالقيادة الآلية و�أجهزة �شحن بطاريات
الهواتف الذكية لال�ستخدام فـي املركبات و�أجهزة االت�صال للمركبات ومو�صالت الهواتف
املتحركة للمركبات و�أنظمة الكامريات املتعددة للمركبات و�أنظمة املالحة للمركبات
امل�شتملة على �شا�شات تفاعلية و�أجهزة راديو للمركبات و�أجهزة التحكم بدرجة احلرارة
(ثريمو�ستات) للمركبات ،معدات كهربائية و�إلكرتونية وب�صرية مركبة فـي املركبات مبا
فـي ذلك املركبات الربية حتديدا كوا�شف الأ�شياء فوق ال�صوتية لال�ستخدام فـي املركبات
و�أجهزة التعقب املركبة فـي املركبات وال�صناديق ال�سوداء (م�سجالت البيانات) للمركبات
الربية� ،أجهزة كمبيوتر ت�شخي�صية و�أجهزة كمبيوتر ت�شخي�صية يتم التحكم بها عن بعد
مركبة فـي املركبات� ،أنظمة كمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من و�إلى املركبات،
�أجهزة �إلكرتونية لك�شف و�/أو تبادل البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغرا�ض
الأمن وال�سالمة ،الأجهزة امل�ساعدة فـي �صف ال�سيارات وح�سا�سات �أجهزة ك�شف العوائق،
امل�ساعدة فـي �صف ال�سيارات حتديدا ح�سا�سات ك�شف النقطة العمياء� ،أجهزة �إلكرتونية
للتحكم ب�صف ال�سيارات� ،أنظمة الك�شف ما قبل الت�صادم وجتنب الت�صادم حتديدا �أجهزة
كمبيوتر مركبة فـي املركبات� ،أنظمة كمبيوتر مزودة ب�شا�شة تعمل باللم�س فـي املركبات،
�أجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد� ،ساعات ذكية على �شكل �أ�ساور ميكنها نقل البيانات
�إلى الهواتف الذكية ،برامج قابلة للتنزيل لأغرا�ض الرتويج والعر�ض ل�شا�شات العر�ض
اخلا�صة على �أجهزة االت�صاالت ،البطاقات الذكية� ،أجهزة تقنيات املعلومات ،برامج تقنيات
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املعلومات ،ح�سا�سات مل�سية� ،أجهزة ومعدات مل�سية حتديدا �شا�شات مراقبة و�شا�شات عر�ض
و�شا�شات �إلكرتونية تعمل باللم�س وح�سا�سات ونظارات ذكية ونظارات الواقع االفرتا�ضي �أو
املعزز و�سماعات ر�أ�س و�أجهزة عر�ض (بروجكرت) جم�سمة ،برامج لال�ستخدام مع
احل�سا�سات واملعدات والأجهزة اللم�سية ،برامج و�أجهزة الواقع االفرتا�ضي ،برامج و�أجهزة
الواقع املعزز ،وحدات �أجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام مع �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،وحدات
�أجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام فـي الأجهزة الإلكرتونية با�ستخدام �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو
تي) ،برامج لال�ستخدام فـي تنفـيذ �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،برامج كمبيوتر وبرامج
تطبيقات لتو�صيل وت�شغيل و�إدارة الأجهزة والأدوات والآالت والأنظمة املت�صلة بال�شبكة
فـي �إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،برامج االت�صاالت ،برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات
لعمليات ال�شراء الآمنة وامل�شفرة ،برامج حلماية �أجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�ضادات
للفـريو�سات وجدران احلماية (فايروول) وم�ضادات الربيد املزعج وم�ضادات التج�س�س
وت�صفـية �شبكة الإنرتنت وبرامج ك�شف االخرتاق ،برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم
العمالء وخدمة العمالء ،برامج الأمر ال�صوتي والتعرف على ال�صوت وبرامج حتويل
الكالم �إلى ن�ص وتطبيقات برامج تدعم ال�صوت ،برامج �إر�سال الر�سائل ،برامج امل�ساعدات
ال�شخ�صية ،برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات ال�شخ�صية ،برامج كمبيوتر لال�ستخدام فـي
تو�صيل والتحكم بالأجهزة الإلكرتونية اخلا�صة ب�إنرتنت الأ�شياء (�آي �أو تي) ،برامج
كمبيوتر وتطبيقات برامج خا�صة بروبوتات الدرد�شة (ت�شات بوت) ،برامج كمبيوتر
وبرامج تطبيقات فـي جمال الذكاء اال�صطناعي (�إيه �آي) ،برامج الكمبيوتر وتطبيقات
الربامج اخلا�صة بروبوتات الدرد�شة (ت�شات بوت) الذكية ا�صطناعيا لتوفـري الدعم
للعمالء وخدمة العمالء ،برامج روبوتات الدرد�شة اخلا�صة بخدمة العمالء ،روبوتات ذات
بنية ب�شرية مزودة بالذكاء اال�صطناعي� ،أجهزة �إلكرتونية تتميز بالذكاء اال�صطناعي،
�أدوات التحكم الإلكرتونية� ،أدوات التحكم الإلكرتونية لإ�ضفاء التغذية الراجعة احل�سية
حتديدا الأ�صوات واالهتزازات التي ميكن للم�ستخدم �إدراكها ،برامج كمبيوتر لال�ستخدام
فـيما يتعلق بنقل ال�صوت والبيانات ،برامج كمبيوتر و�أجهزة ملحقة بالكمبيوتر للربجمة
ال�شخ�صية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام فـي العر�ض والتالعب بالو�سائط املرئية
والر�سوم البيانية والن�صو�ص وال�صور الفوتوغرافـية والر�سوم التو�ضيحية والر�سوم
املتحركة الرقمية ومقاطع الفـيديو وت�صوير الأفالم والبيانات ال�صوتية وللتوا�صل عرب
ال�شبكات االجتماعية� ،أدوات حتكم ال�سلكية ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة الإلكرتونية
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الأخرى ،ال�شا�شات التي تعمل باللم�س ،برامج الرقابة الأبوية� ،أجهزة �شبكات االت�صال،
�أجهزة ال�شبكات� ،أدوات ال�شبكات ،برامج التجارة الإلكرتونية ،ال�ساعات التي تنقل البيانات
�إلى الهواتف الذكية حتديدا ال�ساعات الذكية� ،أجهزة �أمان للمركبات حتديدا �أجزاء وقطع
للمركبات لال�ستخدام ك�أجزاء لأنظمة الأمان لتجنب الت�صادم� ،أجهزة لتحديد موقع
املركبات عن بعد� ،أنظمة �أمان لتجنب الت�صادم للمركبات� ،أجهزة توجيه �أوتوماتكية
للمركبات� ،أجهزة توجيه الإيرثنت� ،أجهزة توجيه �شبكات النطاق الوا�سع (دبليو �إيه ان)،
�أجهزة توجيه ال�سلكية� ،أجهزة توجيه �شبكات الكمبيوتر ،حماور ومفاتيح و�أجهزة توجيه
�شبكات الكمبيوتر ،خوادم �شبكات ،خوادم ات�صاالت (�أجهزة كمبيوتر)� ،أجهزة خوادم
الو�صول لل�شبكات ،حموالت �إيرثنت ،كبالت �إيرثنت� ،أدوات حتكم للإيرثنت ،مفاتيح
�إيرثنت ،مر�سالت م�ستقبالت �إيرثنت ،مفاتيح كهربائية� ،أجهزة حتويل �أوتوماتيكية
لالت�صاالت ،مفاتيح �شبكات الكمبيوتر ،وحدات ت�شفـري �إلكرتونية ،برامج كمبيوتر قابلة
للتنزيل لال�ستخدام فـي جتارة وتخزين و�إر�سال وا�ستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية
�إلكرتونيا و�إدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية ،برامج كمبيوتر و�أجهزة تفاعلية
لتوفر اخلدمات املالية عرب الإنرتنت من �شبكة كمبيوتر عاملية والإنرتنت عرب طرفـيات
الكمبيوتر و�أجهزة االت�صال املتحركة ،قواعد بيانات �إلكرتونية وقواعد بيانات كمبيوتر
حتديدا قواعد بيانات الأ�صول التي ميكن م�شاركتها ونقلها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذا كونيك�شن ،نيويوري ،بريك�شري ار جي 2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149131 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املالية والنقدية ،خدمات الت�أمني ،اخلدمات امل�صرفـية مبا فـي ذلك اخلدمات
امل�صرفـية املنزلية وعرب الهاتف املتحرك وعرب الإنرتنت واخلدمات امل�صرفـية عن بعد،
الكفاالت املالية ،خدمات الت�أمني والتمويل مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب
الإنرتنت �أو �أي من ال�شبكات الإلكرتونية الأخرى ،خدمات املحافظ الإلكرتونية (خدمات
الدفع) ،خدمات الدفع املقدمة عرب �أجهزة و�أدوات االت�صاالت الال�سلكية ،خدمات الدفع
الإلكرتوين مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال �إلكرتونيا وت�سهيالت املعامالت عرب
ال�شبكة� ،إ�صدار وحت�صيل وا�سرتداد ال�سندات والق�سائم والنقاط والنقد ،خدمات بطاقات
الإئتمان ،خدمات بطاقات ال�شحن ،خدمات حتويل العملة �إلكرتونيا ،خدمات الت�أمني
والتمويل وال�ضمانات املتعلقة ب�أجهزة و�أدوات االت�صاالت واالت�صال ،خدمات ال�ضمانات
املالية املتعلقة ب�أجهزة و�أدوات االت�صاالت واالت�صال ،توفـري املعلومات حول اال�ستثمار و�إدارة
الأموال ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،ال�ش�ؤون العقارية� ،إدارة الأموال واال�ستثمارات،
خدمات املعلومات وال�سم�سرة فـيما يتعلق بالأوراق املالية وال�سم�سرة والأ�سهم وتداول
ال�سندات ،اخلدمات املالية والنقدية فـيما يتعلق باخلدمات اخلريية مبا فـي ذلك جمع
التربعات اخلريية وخدمات الدعم ،حت�صيل التربعات اخلريية ،ا�ستثمار الأموال لغايات
خريية ،توزيع وتخ�صي�ص الأموال اخلريية ،جمع التربعات ،توفـري املعلومات وخدمات
امل�شورة املتعلقة بال�ش�ؤون النقدية مبا فـي ذلك توفـري املعلومات من قاعدة بيانات كمبيوتر
�أو من الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات الإلكرتونية،توفـري املعلومات وامل�شورة للم�شرتين
املحتملني لل�سلع والب�ضائع جميعها تتعلق ب�شروط الدفع والت�أمني ،خدمات املعلومات
املالية املقدمة من خالل الو�صول �إلى قاعدة بيانات كمبيوتر ،خدمات الت�أمني للهواتف
املتحركة ،اخلدمات امل�صرفـية عرب الهاتف ،اخلدمات املالية واخلدمات امل�صرفـية والنقدية
وخدمات الدفع املتعلقة العمالت امل�شفرة والأموال االفرتا�ضية والرقمية ،خدمات
العمالت االفرتا�ضية ،التجارة الإلكرتونية املالية حتديدا التجارة فـي جمال الأ�صول
الرقمية مثل بيتكوين والعمالت امل�شفرة والرموز الرقمية والعمالت االفرتا�ضية
والعمالت الرقمية ،الأ�صول الرقمية (مثل بيتكوين والعمالت امل�شفرة والرموز الرقمية
والعمالت االفرتا�ضية والعمالت الرقمية) والبيع بالتجزئة وباجلملة مبا فـي ذلك عرب
�شبكات الكمبيوتر العاملية �أو من الإنرتنت ،خدمات مالية حتديدا توفـري عمالت م�شفرة
غري مركزية وذات م�صدر مفتوح على �شبكات الكمبيوتر العاملية با�ستخدام خدمات �صرف
العمالت ذات دفرت ح�سابات عمومي (بلوك�شني) ،خدمات املعلومات وامل�شورة واال�ست�شارات
املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �آنفا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذا كونيك�شن ،نيويوري ،بريك�شري ار جي 2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149132 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن والت�سوق والرتويج ،خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بالهواتف
والهواتف املتحركة والهواتف الذكية والأجهزة الرقمية املتحركة و�أجهزة االت�صاالت
وبرامج الكمبيوتر �أجهزة الكمبيوتر و�شبكات االت�صال الإلكرتوين ولوازم هذه ال�سلع
و�أجهزة فك الت�شفـري و�أجهزة املودم و�أجهزة و�أدوات ولوازم االت�صاالت ،خدمات جتميع
ت�شكيلة من خدمات االت�صاالت والكمبيوتر ل�صالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن
من معاينتها و�شرائها عند احلاجة ،خدمات الرد على الهاتف و�إر�سال الر�سائل ،توفـري
م�ساحات على مواقع الويب للإعالن عن ال�سلع واخلدمات ،خدمات جتميع ت�شكيلة من
�أجهزة و�أدوات وبرامج االت�صال واالت�صاالت ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من
معاينتها و�شراء هذه ال�سلع عند احلاجة مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�شبكة
من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات الإلكرتونية ،خدمات
جتميع ت�شكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات الأعمال واخلدمات املالية والتقارير التجارية
واملعلومات وخدمات معلومات التكنولوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات املعلومات عن
الطبيعة وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل وخدمات املعلومات عن الفن وخدمات
املعلومات عن التاريخ وخدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات
املعلومات عن الأفالم واملالحة ل�صالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها
و�شراء هذه اخلدمات عند احلاجة ،خدمات جتميع ت�شكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات
الرتفـيه واملعلومات عن الرتفـيه وخدمات املعلومات عن الأزياء وخدمات ت�صميم الأزياء
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وخدمات املعلومات عن �أمناط احلياة (ال�صحية) وخدمات التمارين احلياتية واملعلومات
عن ال�صحة واجلمال واللياقة وخدمات املعلومات عن املو�سيقى وخدمات املعلومات عن
الريا�ضة وخدمات التقارير الإخبارية وتقارير عن ال�ش�ؤون احلالية وخدمات املعلومات
ل�صالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�شراء هذه اخلدمات عند احلاجة،
خدمات جتميع ت�شكيلة من اخلدمات فـي جمال املعلومات عن الأعمال وخدمات املعلومات
املالية ل�صالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�شراء هذه اخلدمات عند
احلاجة ،خدمات جتميع ت�شكيلة من اخلدمات فـي جمال خدمات املعلومات التجارية على
هيئة �سندات و�أ�سهم وخدمات املعلومات عن التكنولوجيا وخدمات املعلومات عن العلوم
وخدمات املعلومات عن الطبيعة وخدمات املعلومات عن النقل وخدمات معار�ض الفنون
وخدمات املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�صالح الغري وذلك لتمكني
امل�ستخدمني من معاينتها و�شراء هذه اخلدمات عند احلاجة ،خدمات جتميع ت�شكيلة من
اخلدمات فـي جمال خدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات
املعلومات عن الأفالم وخدمات �إنتاج الأفالم وخدمات املعلومات عن املالحة ل�صالح الغري
وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�شراء هذه اخلدمات عند احلاجة ،خدمات جتميع
ت�شكيلة من حمتويات الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل مبا فـي ذلك الربامج وتطبيقات
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�صو�ص
والبيانات وال�صور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة
الزبائن من معاينتها و�شراء هذه ال�سلع عند احلاجة ،خدمات جتميع ت�شكيلة من مزودي
اخلدمات حتديدا مزودي حمتويات و�سائط رقمية مبا فـي ذلك الربامج وتطبيقات
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�صو�ص
والبيانات وال�صور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�صالح الغري عرب الإنرتنت �أو �شبكات
االت�صاالت �أو عرب خدمة التدفق وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شراء هذه
اخلدمات عند احلاجة ،توفـري املعلومات التجارية وامل�شورة للم�شرتين املحتملني لل�سلع
والب�ضائع� ،إدارة برامج الوالء امل�شتملة على خ�صومات �أو حوافز ،خدمات بطاقات الوالء،
تنظيم وت�شغيل والإ�شراف على املبيعات وبرامج احلوافز الرتويجية ،توفـري املعلومات
التجارية وامل�شورة حول التزويد وترويج املنتجات واختيار وعر�ض ال�سلع ،جتميع وتنظيم
املعلومات فـي قواعد بيانات كمبيوتر وقواعد بيانات قابلة للبحث عرب ال�شبكة ،جتميع
الدالئل مبا فـي ذلك دالئل الأعمال والدالئل التجارية للن�شر على قواعد بيانات كمبيوتر
�أو على الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات الإلكرتونية ،اخلدمات الإدارية حتديدا البحث عن
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وت�صفح وا�سرتجاع املعلومات واملواقع وغريها من امل�صادر املتاحة على �شبكات الكمبيوتر
العاملية للآخرين ،تنظيم حمتوى املعلومات املقدم عرب �شبكة كمبيوتر عاملية وفقا ملرجع
امل�ستخدم ،جتميع وتوفـري الأ�سعار التجارية ومعلومات عن الإح�صائيات ،تنظيم و�إدارة
املعار�ض لغايات الأعمال ،خدمات معاجلة البيانات ،خدمات �إدارة البيانات ،جتميع البيانات،
خدمات حتليل بيانات الأعمال ،خدمات الرتويج والبحث والإدارة والتوجيه وامل�ساعدة
واملعلومات فـيما يتعلق بالأعمال ،خدمات ا�سرتاتيجيات وتخطيط الأعمال ،التنب�ؤات
االقت�صادية والت�سويق وخدمات بحث ال�سوق وحتليل وم�سح ال�سوق ،ن�شر الن�صو�ص
الإعالنية ،جتميع املعلومات الإح�صائية ،توفـري املعلومات التجارية ،ن�شر املواد الإعالنية
للآخرين عرب �شبكات ال�سلكية �أو �أجهزة �أو �أدوات االت�صاالت �أو عرب �شبكة كمبيوتر
عاملية ،خدمات الدعاية والإعالن املقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعرب الو�سائط
الإلكرتونية ،خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و�/أو الرتويجية و�/أو الإعالنية،
تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت للآخرين ،تنظيم اال�شرتاكات خلدمات تقنيات
املعلومات �أو الهاتف �أو الكمبيوتر (�إنرتنت) ،اال�شرتاك فـي قنوات التلفزيون ،خدمات
املزادات عرب �شبكات االت�صاالت ،خدمات التجارية الإلكرتونية حتديدا توفـري املعلومات
حول املنتجات عرب �شبكات االت�صاالت لغايات الإعالن والت�سويق ،الدعاية واملبيعات
والرتويج فـيما يتعلق بال�سلع واخلدمات املعرو�ضة واملطلوبة من خالل االت�صاالت ،خدمات
ترويج الأعمال املقدمة عن طريق الهاتف ،تنظيم خدمات الرتحيب عرب الهاتف وخدمات
ا�ستقبال املكاملات للغري ،خدمات املعلومات التجارية املقدمة من خالل الو�صول �إلى قاعدة
بيانات كمبيوتر ،توفـري املعلومات عن خدمات الدالئل التجارية ،توفـري املعلومات عن
خدمات دالئل الهاتف عرب الإنرتنت ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات تدفق املو�سيقى عرب
ال�شبكة ،جتميع املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور ،خدمات ا�سرتجاع البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فودافون هاو�س ،ذا كونيك�شن ،نيويوري ،بريك�شري ار جي 2 14اف ان،
اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/7:
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149274 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات املقاهي ،التموين
بالطعام وال�شراب ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم
امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية،
ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح لل�شرب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة حالب ( 1881هولدنغ) �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بريوت ،بدارو ،جادة �سامي ال�صلح OMT ،بناية الطابق الرابع ،لبنان
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149431 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات لإبادة احليوانات ال�ضارة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مادة ح�شو الأ�سنان،
�ضمادات طبية ،عقاقري لغايات طبية ،مبيدات فطريات ،مبيدات �أع�شاب ،م�ستح�ضرات
بيطرية� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية� ،أغذية للر�ضع والأطفال� ،أدوية للأغرا�ض
الب�شرية ،م�ضادات حيوية ،مكمالت غذائية للحيوانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البورتوريوز فارما�سيوتيكو�س روفـي ،ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بلي�سد ان جوليان كاماريلو 28037 ،35 ،مدريد� ،إ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/21 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149814 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،برجمة احلا�سوب ،حتديث برامج حا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب،
�صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب،
حتويل البيانات من و�سائط مادية �إلى �إلكرتونية ،حتميل برامج حا�سوبية ،حتويل برامج
وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،الربجميات
كخدمات  ،SaaSاحلو�سبة ال�سحابية ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات .PaaS
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أفايا �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2605 :مرييديان باركواى� ,سويت  ,200درهام ,نورث كارولينا ,27713
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149834 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غروبو بيمبو ا�س.ايه.بي .دي اي �سي.فـي.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب � 1000سي �أو �أل .بينا
بالن�سا �سانتا اف اي ،مك�سيك ،دي اف �سي بي ،01210 .مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/4 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149982 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كحول وقود ،لفافات ورقية للإ�ضاءة ،بنزين� ،شموع ،وقود� ،شحم �صناعي ،وقود الإ�ضاءة،
زيت تزليق ،مزلقات� ،إ�ضافات غري كيميائية لوقود املحركات ،زيت �صناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران� ,ص.ب ,31311 :ر.ب ,31311 :اململكة
العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149986 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لفافات ورقية للإ�ضاءة� ،شموع ،وقود� ،شمع الإنارة ،برتول ،مزلقات ،وقود حمركات ،زيت
�صناعي ،زيت حمركات ،وقود البنزين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران ,اململكة العربية ال�سعودية� ,ص.ب:
 ,31311ر.ب ,31311 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149987 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية (امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدالنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ستــرا زينيكا �آيه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :إ�س �إي� ،سودرتاجلي� ,ص.ب ,85 151 :ر.ب ,85 151 :ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149989 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة ،الت�سويق فـي �إطار ن�شر الربجميات ،خدمات �إعداد مناذج
الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات (خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر
البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي ت�شمل النظارات) ،ترويج املبيعات للآخرين (والنظارات
ال�شم�سية ،و�أجزاء النظارات وملحقاتها ،واملالب�س ،والأحذية ،و�أغطية الر�أ�س ،واملالب�س
الريا�ضية ،ومالب�س ال�سباحة ،واملعدات الريا�ضية واالك�س�سوارات) ،عر�ض �سلع على
و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة (والزالجات ،واحلقائب ،وزجاجات املياه ،والأكمام
املعزولة للم�شروبات ،وحامالت امل�شروبات� ،أعالم املن�سوجات� ،شعارات ،اك�س�سوارات ال�شعر،
دبابي�س الزينة .دعاية� ،إدارة �أعمال� ،إدارة الأعمال ،وظائف املكتب) ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،عر�ض ال�سلع ،اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال العالقات العامة ،اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
االت�صال فـي جمال الدعاية ،الت�سويق اال�ستهدافـي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت فايرب ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 159 :دابليو .هافـني افـينيو �سالت اليك �سيتى ,يوتا �ص.ب,84115 :
ر.ب ,84115 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149995 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عد�سات عينية� ،أدوات حتتوي على عد�سات عينية ،نظارات ب�صرية ،عد�سات للنظارات� ،أطر للنظارات،
نظارات �شم�سية ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،نظارات ثالثية الأبعاد ،نظارات ذكية� ،أجهزة
تكبري للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة تنظيف �إ�سطوانات الفونوغراف� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة،
�أجهزة جتفـيف للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة تلميع تزجيج ,لل�صور الفوتوغرافـية� ،أجهزة قيا�س
ال�سرعة للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة قيا�س دقيقة� ،آالت وزن� ،أجهزة وزن� ،أجهزة و�أدوات وزن،
�أحزمة الوزن للغوا�صني� ،أقرا�ص مغناطي�سية� ،أقرا�ص مرنة� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة
فقط� ،أقرا�ص ب�صرية� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب،
�أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فـيديو رقمية� ،آالت حا�سبة� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب ،فوهات
خراطيم �إطفاء احلريق ،حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال الإطفاء ،خراطيم لإطفاء احلريق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت فايرب ,ال ال �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 159 :دابليو .هافـني افـينيو �سالت اليك �سيتى ,يوتا ,84115 ,84115
 ,84115الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149996 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،خدمات
التجزئة للأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ض الفنية (خدمات البيع بالتجزائة ,خدمات
الدعاية والإعالن ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات الوظائف املكتبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية�,ص.ب:
 ,31311ر.ب ,31311 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149998 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات (حمطات خدمة ال�سيارات للتزود بالوقود وال�صيانة ،خدمات
تزويد املركبات بالوقود ،حمطات الوقود خدمات �صيانة املركبات خدمات تزييت املركبات
حمطات خدمة الوقود بالتجزئة ،خدمات غ�سيل ال�سيارات ,ت�شييد املباين ،ي�صلح ،خدمات
التثبيت) ،حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة ،تنظيف املركبات،
م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية,
�ص.ب ,31311 :ر.ب ,31311 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149999 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تغيري بطاريات ال�سيارات ،غ�سل املركبات ،تركيب و�صيانة
و�إ�صالح املعدات الآلية ،حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة ،م�ساعدات
�إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،ا�ست�شارات �إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افـينيو ,الظهران  ,31311اململكة العربية ال�سعودية,
�ص.ب ,31311 :ر.ب ,31311:اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150042 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري معلومات االت�صال لالجتارة والأعمال (توفـري معلومات للعمالء فـي جمال ملكية
ال�سيارة الكهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان ,3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150043 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني (خدمات ال�ضمان املمتدة لبطاريات ال�سيارات الكهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان 3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150044 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح املعدات الآلية (خدمات حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية،
الرتكيب املنزيل ملعدات �شحن ال�سيارات الكهربائية)� ،صيانة املركبات (خدمات امل�ساعدة
الطارئة على الطريق ،وهي اال�ستجابة لنداءات امل�ساعدة على الطريق ،و�إ�صالح املركبات،
و�شحن بطارية ال�سيارة ،وتغيري الإطارات املفرغة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان-48265 ,3000-48265 ،
 ,3000-48265 ,3000الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150045 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل (تقدمي و�سائل النقل كماجملة لنقل الأ�شخا�ص ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي
حاالت الطوارئ ،وهي خدمات القطر والرافعة) ،النقل ب�سيارات الأجرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان ,3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150070 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكيفات هواء للمركبات (املكيفات الهوائية) ،من�ش�آت توليد البخار (�أجهزة توليد الهواء
ال�ساخن)� ،أفران الهواء ال�ساخن (حتديدا� :أجهزة تدفئة اجلو بالهواء ال�ساخن)� ،أجهزة
تدار بالهواء ال�ساخن� ،أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة املركزية (�أجهزة الرتطيب)� ،أجهزة
�إزالة الروائح الكريهة من اجلو� ،أجهزة تربيد الهواء (مزيالت الرطوبة الكهربائية
لال�ستخدامات املنزلية)� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء (�أجهزة ت�أين املياه للأغرا�ض
املنزلية)� ،أجهزة ت�سخني (الأجهزة الغ�شائية على هيئة فالتر لتنقية املياه)� ،أجهزة �إعادة
توليد احلرارة (املجمعات احلرارية ال�شم�سية (ت�سخني))� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،أجهزة
جتفـيف� ،أجهزة مطهرة� ،أجهزة تبخري ،مواقد �أجهزة ت�سخني� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة
لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�شخ�صي (�آالت ترتيب املالب�س الكهربائية
املجهزة بوظائف �إزالة الروائح الكريهة وتعقيم وتبخري املالب�س للغايات املنزلية)،
مر�شحات فالتر ,ملياه ال�شرب� ،صمامات هوائية ملن�ش�آت الت�سخني بالبخار (ال�صمامات
الثنائية الباعثة لل�ضوء (ال اي دي) ،مواقد للطبخ العاملة بالغاز)� ،أفران للخبازين،
ثالجات و�أجهزة تربيد وجممدات لأغرا�ض التخزين الطبي (التجهيزات للطهي،
الثالجات الكهربائية)� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء،
معدات تهوية تكييف الهواء ,للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول� ,ص.ب ,07336 :ر.ب:
 ,07336جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150083 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�صارات غ�سيل (املكان�س الكهربائية على �شكل ع�صا) ،خفاقات كهربائية (املنافـيخ
الكهربائية الدوارة) ،خفاقات كهربائية لغايات منزلية (الروبوتات (الآالت) ،م�ضخات تدار
بالهواء امل�ضغوط) ،م�ضخات �آالت�( ,ضواغط دوارة كهربائية)� ،أجهزة غ�سيل (الغ�ساالت
الكهربائية)� ،آالت غ�سل القوارير (غ�ساالت الأطباق االوتوماتيكية) ،مكاب�س للمكائن
(املكان�س الكهربائية) ،خراطيم املكان�س الكهربائية (خراطيم املكان�س الكهربائية) ،خراطيم
االمت�صا�ص للمكان�س الكهربائية (�أكيا�س املكان�س الكهربائية) ،م�ضخات تفريغ �آالت,
(�ضاغطات للثالجات)� ،ضاغطات للثالجات (املجففات الدوارة (غري امل�سخنة)) ،جمارف
ميكانيكية (اخلالطات الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية) ،خالطات �آالت( ,املكان�س
الكهربائية الآلية) ،خالطات كهربائية لغايات منزلية (حم�ضرات الطعام الكهربائية،
مكان�س البخار للغايات املنزلية) ،مكثفات هوائية (مكان�س الكهربائية اليدوية) ،غ�ساالت
تعمل بقطع النقد (ملكان�س الكهربائية لل�شرا�شف) ،مكثفات بخار� ,أجزاء �آالت( ,روبوتات
التدبري املنزيل للأغرا�ض املنزلية) ،عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا (الروبوتات
لال�ستخدام ال�شخ�صي ،حتديدا :روبوتات للتنظيف) ،بدالت هيكلية خارجية روبوتية ،غري
تلك املخ�ص�صة لأغرا�ض طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول� ,ص.ب ,07336 :ر.ب:
 ,07336جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

-64-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150086 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكيفات هواء للمركبات ،من�ش�آت توليد البخار� ،أفران الهواء ال�ساخن� ،أجهزة تدار بالهواء
ال�ساخن� ،أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة املركزية� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو،
�أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة �إعادة توليد
احلرارة� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،أجهزة جتفـيف� ،أجهزة مطهرة� ،أجهزة تبخري ،مواقد
�أجهزة ت�سخني� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،مر�شحات فالتر ,ملياه ال�شرب� ،أفران للخبازين� ،صمامات هوائية ملن�ش�آت
الت�سخني بالبخار� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ،معدات
تهوية تكييف الهواء ,للمركبات ،ثالجات و�أجهزة تربيد وجممدات لأغرا�ض التخزين
الطبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول� ,ص.ب ,07336 :ر.ب:
 ,07336جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150089 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خراطيم االمت�صا�ص للمكان�س الكهربائية ،ع�صارات غ�سيل ،خفاقات كهربائية ،خفاقات
كهربائية لغايات منزلية ،م�ضخات �آالت ،م�ضخات تفريغ �آالت� ،ضاغطات للثالجات،
جمارف ميكانيكية ،خالطات �آالت ،خالطات كهربائية لغايات منزلية ،مكثفات هوائية،
غ�ساالت تعمل بقطع النقد ،مكثفات بخار� ,أجزاء �آالت ،عدد حتمل باليد بخالف التي تدار
يدويا ،بدالت هيكلية خارجية روبوتية ،غري تلك املخ�ص�صة لأغرا�ض طبية� ،أجهزة غ�سيل،
�آالت غ�سل القوارير ،مكاب�س للمكائن ،خراطيم املكان�س الكهربائية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول� ,ص.ب ,07336 :ر.ب:
 ,07336جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150090 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكيفات هواء للمركبات ،من�ش�آت توليد البخار� ،أفران الهواء ال�ساخن� ،أجهزة تدار بالهواء
ال�ساخن� ،أجهزة ترطيب مل�شعات التدفئة املركزية� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة من اجلو،
�أجهزة تربيد الهواء� ،أجهزة �إعادة ت�سخني الهواء� ،أجهزة ت�سخني� ،أجهزة �إعادة توليد
احلرارة� ،أجهزة ت�سخني كهربائية� ،أجهزة جتفـيف� ،أجهزة مطهرة� ،أجهزة تبخري ،مواقد
�أجهزة ت�سخني� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،أجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،مر�شحات فالتر ,ملياه ال�شرب� ،صمامات هوائية ملن�ش�آت الت�سخني بالبخار� ،أفران
للخبازين ،ثالجات و�أجهزة تربيد وجممدات لأغرا�ض التخزين الطبي� ،أجهزة ومن�ش�آت
جتفـيف ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ،معدات تهوية تكييف الهواء ,للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي �إلكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ,128 :يوي-دايرو ,يوجندييوجنبو-جو� ,سيول� ,ص.ب ,07336 :ر.ب:
 ،07336جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150223 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتميل برامج حا�سوبية (االجتماعي ،ت�صميم الر�سومات
من �أجل جتميع �صفحات ال�شبكة على الإنرتنت ،املعلومات
املتعلقة بقطع �أو برجميات احلا�سوب املقدمة عرب
الإنرتنت من �شبكات حا�سوب عاملية �أو الإنرتنت� ،إن�شاء و�صيانة مواقع الإنرتنت ،ا�ست�ضافة
مواقع الإنرتنت للآخرين) ،ت�أجري خادمات ال�شبكة (�إن�شاء �صفحات ال�شبكة ،وت�صميم،
و�إن�شاء وا�ست�ضافة مواقع التجارة عرب الإنرتنت ،خدمات ت�صميم� ،إن�شاء وا�ست�ضافة املواقع
الإلكرتونية لدفع الفواتري ،اخلدمات املتعلقة باحلا�سوب والإنرتنت ،حتديدا ،):توفـري
�أجهزة بحث فـي الإنرتنت (توفـري قواعد البيانات الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت عن
طريق �شبكة احلا�سوبية العاملية فـي جمال التحقق والت�أكد من الهوية ال�شخ�صية ،ت�شفـري
وفك ت�شفـري البيانات للمعلومات املالية ،خدمات م�صادقة التوقيع الرقمي للم�صادقة
على الآخرين ،حتديدا ،:ت�شفـري البيانات وتكامل البيانات) ،خدمات ا�ست�شارية فـي
ت�صميم مواقع الإنرتنت (توفـري البيانات امل�شفرة واملوقعة وامل�صدقة رقميا ال�ستخدامها
فـي �إ�صدار توفـري البيانات امل�شفرة واملوقعة وامل�صدقة رقميا للآخرين ال�ستخدامها فـي
�إ�صدار ،والتحقق من �صحة ال�شهادات الرقمية فـي جمال توثيق الوثائق� ،شهادة التحقق
الرقمي ،وتوثيق� ،إ�صدار ،التوزيع والإدارة) ،الربجميات كخدمات( ,خدمات اال�ست�شارات
الفنية فـي جمال برجمة احلا�سوب� ،شبكات احلا�سوب املالية ،معاجلة البيانات ،خدمات
االت�صاالت الآمنة ،ت�شفـري وفك ت�شفـري البيانات و�أمن �شبكات املنطاق املحلية ،ن�شر
املعلومات عرب �شبكة حا�سوب عاملية فـي جماالت برجميات احلا�سوب) ،توفـري معلومات عن
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت (�أجهزة احلا�سوب� ،شبكات
احلا�سوب املالية و�شبكات املناطق املحلية ،خدمات معاجلة البيانات وخدمات التحقق من
البيانات ،خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات) ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا
(خدمات تخزين البيانات وخدمات معلومات ملفات العمالء ،خدمات ت�أجري �أوقات
الدخول لقاعدة البيانات ،املعلومات ،الن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات
املذكورة �آنفا) ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،من�صات تكنولوجيا
املعلومات كخدمات ،خدمات م�صادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة
الإلكرتونية ،تفعيل مواقع الإنرتنت (الق�سائم والعرو�ض اخلا�صة للب�ضائع واخلدمات
للآخرين ،خدمات موفر خدمات التطبيقات املتعلقة بربجميات �شبكات التوا�صل)،
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الأبحاث التكنولوجية (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث والت�صاميم املتعلقة
بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صناعية) ،ت�أجري �أجهزة حا�سوب (خدمـات ت�صميم
وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب ،حتويل البيانات �أو الوثائق من و�سائط مادية �إلى
�إلكرتونية ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بقطع وبرجميات احلا�سوب ،خدمات برجمة
احلا�سوب) ،برجمة احلا�سوب (خدمات الدعم واال�ست�شارات املتعلقة ب�إدارة الأنظمة
احلا�سوبية ،والقواعد البيانية والطلبات) ،ت�صميم برامج حا�سوبية (توفـري اال�ستخدام
امل�ؤقت لربجميات وتطبيقات غري قابلة للتحميل لإدارة ،حتديد املواقع) ،حتديث برامج
حا�سوب (فعيل و�إلغاء امل�صادقة والإعتماد الرقمي لأجهزة تقنية التوا�صل قريب املدى،
والت�صميم ،والتطوير) ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب (�صيانة
وحتديث �أجهزة احلا�سوب وبرجميات التطبيقات للأجهزة النقالة الرقمية) ،حتليل
�أنظمة حا�سوب (مرجعات املنتج ،الروابط ملواقع البيع بالتجزئة للآخرين ،ومعلومات
اخل�صم ،والت�صميم ،والتطوير� ،صيانة وحتديث برامج احلا�سوب وبرجميات التطبيقات
القابلة للتحميل التي متكن امل�ستخدمني للو�صول لعرو�ض ترويج املبيعات واحل�صول
على اجلوائز املالية التي ميكن �إ�ضافتها �إلى ح�ساباتهم عن طريق �أنظمة ا�سرتداد النقود
 ،)cن�سخ برامج احلا�سوب (موفر برجميات التطبيقات الذي يقدم برجميات ال�ستقبال،
�إر�سال وعر�ض الق�سائم ،الكوبونات ،رموز الق�سائم ،العرو�ض اخلا�صة ،الآراء ،معلومات
عن املنتجات ،معلومات مقارنة الأ�سعار ،الروابط للمواقع الإلكرتونية) ،حتويل البيانات
من و�سائط مادية �إلى �إلكرتونية (ا�ستقبال و�إر�سال البيانات ل�شراء الب�ضائع واخلدمات،
توفـري خدمات التطبيقات الذي يقدم برامج لتقدمي املعلومات املتعلقة باخل�صومات
للم�ستهلكني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سرت كارد انرتنا�شيونال انكوربوراتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2000 :بري�شيز �سرتيت ,بر�شيز ,نيويورك � ,2509-10577ص.ب:
 ,10577ر.ب ,10577 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150224 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال (خدمات الأعمال اخلريية ،حتديدا :تنظيم وتطوير واحلفاظ
على امل�شاريع واملبادرات لتو�سيع الو�صول �إلى الرعاية البيطرية لل�سكان املحرومني
وتوفـري الرعاية الطارئة للحيوانات) ،ا�ستف�سارات عن الأعمال (فـي حالة حدوث كوارث
ودعم تنوع املوظفـني وال�شمولية والتطوع ومكافحة الأمرا�ض حيوانية امل�صدر ودعم
املهنيني البيطريني ،خدمات تعزيز ورفع م�ستوى الوعي العام حول م�سائل ومبادرات
اال�ستدامة)� 00350018 ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية (البيئية وت�شجيع اخليارات
امل�ستدامة فـيما يتعلق بالرعاية ال�صحية للحيوانات وتربية احليوانات واال�ستخدام امل�س�ؤول
للم�ضادات احليوية) ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال (خدمات توفـري املواقع الإلكرتونية التي
تعر�ض الأخبار ومعلومات ومقاالت فـي جماالت اال�ستدامة البيئية واملمار�سات التجارية
امل�س�ؤولة اجتماعيا التي تعر�ض منتجات وخدمات رعاية احليوانات وتربية احليوانات)،
دعاية و�إعالن ،العالقات العامة ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات
لأعمال �أخرى ،ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية ،خدمات �إدارية للإحاالت الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زويت�س �سريفـي�سيز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10 :سيلفان واي ،بار�سيباين� ،إن جيه
07054الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150225 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جمع التربعات اخلريية (تقدمي منح درا�سية لطالب ال�صحة البيطرية ،تقدمي املنح
للمهنيني البيطريني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زويت�س �سريفـي�سيز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10 :سيلفان واي ،بار�سيباين� ،إن جيه
 ،07054الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150226 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجالت مركبات (املركبات الربية ،حتديدا :ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان 3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150227 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صفارات حتذير� ،أجهزة �إنذار �صوتية ،ماكينات جمع ،مغناطي�سات ،ملفات كهرومغناطي�سية،
�أجهزة �إنذار� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،أجرا�س �إنذار كهربائية� ،أجهزة
�إزالة التمغنط للأ�شرطة املغناطي�سية� ،أ�شرطة مغناطي�سية� ،أجهزة �شحن البطاريات
الكهربائية� ،أجرا�س �إ�شارة ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية،
كوا�شف� ،أجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح الفوتوغرافـية ال�شفافة� ،أجهزة قيا�س� ،إ�شارات
�آلية� ،أ�سالك مغناطي�سية ،م�سجالت �أدوات قيا�س� ،أجهزة و�أدوات مالحية� ،أدوات الت�سوية،
�أدوات ر�صد� ،أجهزة و�أدوات وزن ،معدات حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة،
طنانات ،بطاقات هوية ممغنطة� ،أقرا�ص مغناطي�سية� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية،
بطاقات مغناطي�سية م�شفرة� ،أقرا�ص ب�صرية� ،صمامات ت�شغل مبلفات لولبية مفاتيح
كهرومغناطي�سية� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ،قارئات كتب �إلكرتونية ،بطاقات
بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة ،ح�سا�س كهرو�ضغطي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سرت كارد انرتنا�شيونال انكوربوراتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2000 :بيــر�شيـ ــز �ستـ ــريــت ,بــر�شي ـ ــز,
نيويورك ,10577 ,10577 ,2509-10577
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150228 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إبرام �سندات الت�أمني �ضد احلوادث ،القرو�ض املق�سطة،
خدمات الت�أمني ،ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات
مكاتب الإئتمان ،خدمات وكاالت العقارات ،وكالء
الإ�سكان ،خدمات وكاالت حت�صيل الديون� ،سم�سرة
الت�أمني ،خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي ،الت�أمني� ،صريفة ،تثمني العقارات ،جمع
التربعات اخلريية ،التمويل التباديل ،ا�ستثمار الأموال� ،سندات الكفالة ،ال�صرافة� ،إ�صدار
ال�شيكات ال�سياحية ،املقا�صة املالية ،خدمات حفظ الودائع ،تنظيم التح�صيل املايل ،القرو�ض
املالية متويل ،تقدير ال�ضرائب ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،بيع
الديون ،الإئتمان ،اخلدمات التمويلية ،الإدارة املالية� ،إدارة العقارات ،القرو�ض ب�ضمان،
�إدارة العمارات� ،إبرام وثائق �سندات الت�أمني �ضد احلرائق ،ت�أجري ال�شقق ،ت�أجري املزارع،
�ضمان �سندات الت�أمني ال�صحي� ،إبرام �سندات الت�أمني البحري ،الأعمال امل�صرفـية اخلا�صة
بالرهانات ،خدمات بنوك توفـري ،متويل البيع بالتق�سيط� ،سم�سرة الأوراق املالية� ،إبرام
�سندات الت�أمني على احلياة ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،التحليل املايل ،تثمني
التحف ،تثمني الفنون ،التحقق من ال�شيكات ،ا�ست�شارات مالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،معاجلة
عمليات الدفع ببطاقات الإئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،حتويل الأموال
�إلكرتونيا ،املعلومات املالية ،معلومات الت�أمني ،تثمني املجوهرات ،تثمني القطع النقدية،
حت�صيل الإيجارات ،تثمني الطوابع� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة ،حفظ اال�شياء
الثمينة كوديعة� ،أ�سعار البور�صة� ،إ�صدار بطاقات الإئتمان ،ت�أجري املكاتب عقارات ،خدمات
دفع رواتب التقاعد ،الكفاالت املالية� ،صريفة �شبكية ،خدمات ت�صفـية الأعمال املالية،
تقييم تكاليف الإ�صالح ،عمولة �إعتمادات الكربون ،تقييم الغابات الدائمة ،تقييم ال�صوف
ماليا� ،إقرا�ض �ضد الأوراق املالية ،خدمات �صندوق الإدخار ،خدمات �سم�سرة الأوراق
املالية ،خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،ترتيب التمويل مل�شاريع البناء ،توفـري معلومات
مالية عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،ا�ستثمار �أموال،
منح تخفـي�ضات مل�ؤ�س�سات الغري امل�شاركة من خالل ا�ستعمال بطاقة ع�ضوية� ،إخالء �سبيل
املوقوفـني بكفالة ،ت�أجري املكاتب للعمل امل�شرتك ،خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات
العطاءات ،تقييم مايل لتكاليف التطوير املتعلقة ب�صناعات النفط والغاز والتعدين،
�أبحاث مالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،التحويل الإلكرتوين للعمالت االفرتا�ضية ،التقييم املايل
لأ�صول امللكية الفكرية� ،إعداد عرو�ض الأ�سعار لأغرا�ض تقدير التكلفة ،متويل اجلماعي،
خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية ،التبادل املايل للعملة االفرتا�ضية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ما�سرت كارد انرتنا�شيونال انكوربوراتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2000 :بري�شيز �سرتيت ,بر�شيز ,نيويورك  ,2509-10577الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150229 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هياكل مركبات (املركبات ذات املحركات ،حتديدا ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان ,3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150230 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجالت مركبات (املركبات ذات املحركات ،حتديدا ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت,ميت�شيغان ,3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150424 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،تنظيم و�إدارة ندوات ،معلومات عن
الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س،
تزويد امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�ض الرتفـيه �أو الثقافة ،توفـري ت�صنيفات للم�ستخدم
للأغرا�ض الثقافـية �أو الرتفـيهية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1209 :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير �ص.ب:
 ,19801ر.ب,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــق الأولـــــويــــــــة( :رقم الأولوي ــة - 35054/2021/MU/M :تاريخ الأولويــة-2021/11/24 :
بلد الأولويــة)MR :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150425 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث البيولوجية ،حتميل برامج حا�سوبية ،ا�ستمطار ال�سحب ،حتويل برامج وبيانات
احلا�سوب بخالف التحويل املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،الربجميات
كخدما ،اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،البحث العلمي ،احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب،
�أبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية� ،أبحاث طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1209 :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير �ص.ب:
 ,19801ر.ب ,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــق الأولـــــويــــــــة( :رقم الأولوي ــة - 35054/2021/MU/M :تاريخ الأولويــة-2021/11/24 :
بلد الأولويــة)MR :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150427 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،الن�صائح ال�صيدالنية،
ت�أجري مرافق �صحية ،خدمات التطبيب عن بعد ،خدمات العالج ،ت�أجري املعدات الطبية،
خدمات مراكز ال�صحة ،ا�ست�شارة �صحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1209 :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير �ص.ب:
 ,19801ر.ب ,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــق الأولـــــويــــــــة( :رقم الأولوي ــة - 35054/2021/MU/M :تاريخ الأولويــة-2021/11/24 :
بلد الأولويــة)MR :
-75-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150433 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،تنظيم و�إدارة ندوات ،معلومات عن
الرتبية والتعليم ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،خدمات التعليم التي توفرها املدار�س،
تزويد امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�ض الرتفـيه �أو الثقافة ،توفـري ت�صنيفات للم�ستخدم
للأغرا�ض الثقافـية �أو الرتفـيهية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريا نيوكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1209 :اوراجن �سرتيت ويلمنغتون ,نيو كا�سل كونتى ديالوير �ص.ب:
 ,19801ب.ر ,1209 ,1209 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــق الأولـــــويــــــــة( :رقم الأولوي ــة - 350٥٥/2021/MU/M :تاريخ الأولويــة-2021/11/24 :
بلد الأولويــة)MR :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150437 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات كهربائية (املركبات ذات املحركات ،حتديدا ال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 300 :ريني�سان�س �سنرت ,ديرتويت ,ميت�شيغان ,3000-48265 ،الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150619 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،عر�ض ال�سلع ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع
بالتجزئة ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جفت �شيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الأول ،مول الدوحة فـي�ستيفال
�سيتي �ص.ب 20778 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150625 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية،
كرميات تبيي�ض الب�شرة ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ماء الكولونيا ،م�ستح�ضرات
جتميل ،كرميات جتميلية ،ماء معطر ،كولونيا ،مزيالت �شعر� ،شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطرية،
م�ستح�ضرات تنظيف ،مواد تواليت� ،شامبو ،عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة،
�صابون لإزالة الروائح الكريهة ،عطور زيوت طيارة ،منكهات للم�شروبات زيوت عطرية ،غ�سول
لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة ،م�ستح�ضرات
الغ�سل لأغرا�ض �شخ�صية �أو �صحية �أو مزيلة للعرق �أدوات النظافة ،بال�سم لغري الأغرا�ض
الطبية� ،شامبو جاف ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات
لتنعيم ال�شعر ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية،
طالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150628 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شموع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150634 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب ظهر ،حقائب لل�شاطئ ،حقائب يد ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات التجميل غري
جمهزة� ،أكيا�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150637 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�ضالع للم�شدات� ،أربطة �شعر ،م�شابك مالقط لل�شعر ،حلي لل�شعر ،دبابي�س لتجعيد
ال�شعر ،م�شابك لل�شعر� ،شبكات لل�شعر� ،شعر جمدول� ،ضفائر� ،شعر م�ستعار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150638 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية،
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،الت�سويق اال�ستهدافـي ،تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو
ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150639 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سال�سل للنظارات ،خيوط للنظارات ،نظارات مكربة ب�صرية ،نظارات ب�صرية� ،أطر للنظارات،
علب للنظارات ،نظارات �شم�سية� ،سماعات هواتف� ،أ�سالك هواتف ،هواتف حممولة ،هواتف
ذكية ،هواتف خلوية� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية� ،ساعات ذكية� ،أغلفة
لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية� ،أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150640 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحزمة ل�ساعات اليد� ،ساعات يد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150645 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سجاد ،ح�صري اليوغا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150647 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قفافـيز م�ضارب البي�سبول ملحقات للألعاب ،كرات �صغرية للعب� ،أجهزة و�آالت بولنغ ،كرات
للعب ،قفافـيز مالكمة� ،أهداف ت�سديد� ،أوتار للم�ضارب� ،آالت للتمارين البدنية� ،أجهزة
بناء الأج�سام ،واقيات مقدم ال�ساق �أدوات ريا�ضية ،مو�سعات �صدر �أدوات مترين� ،أقرا�ص
للألعاب الريا�ضية� ،شباك للألعاب الريا�ضية ،موائد لعب كرة القدم ،قفافـيز للألعاب،
�أقرا�ص فخارية طائرة �أهداف ،عربات جليد �أدوات ريا�ضية� ،أدوات للريا�ضة البدنية ،بنادق
الكرات امللونة �أجهزة ريا�ضية ،من�صات انطالق للألعاب الريا�ضية� ،أرجوحة اليوغا� ،أغلفة
وقاية للريا�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/5 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
-81-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150692 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�صابيح الأ�سا�سية (امل�صابيح الكهربائية ،وحدات الإ�ضاءة ،وحدات الإ�ضاءة مع ك�شف
احلركة ،وحدات الإ�ضاءة التي تعمل بالبطارية ،وحدات الإ�ضاءة الكهربائية ،وحدات
الإ�ضاءة احلاملة للم�صباح املعلق على اجلدران ،فواني�س للإ�ضاءة ،امل�صابيح الكا�شفة،
�أ�ضواء كا�شفة ،م�صابيح احلائط ،امل�صابيح الكهربائية تعمل بوحدات �صمامات الإ�ضاءة
الثنائية الباعثة لل�ضوء ( ال اي دي)� ،أدوات الإ�ضاءة وبالتحديد تركيبات الإ�ضاءة ،م�صابيح
�إ�ضاءة لل�سقف ،قطع �أ�ضواء ال�سقف ،الأ�ضواء الليلية الكهربائية ،تركيبات الإ�ضاءة التي
تعمل بوحدات �صمامات الإ�ضاءة الثنائية الباعثة لل�ضوء ( ال اي دي) للإ�ضاءة الداخلية
واخلارجية� ،أ�ضواء لإ�ضاءة ال�سالمل والأبواب و�أجزاء �أخرى من املباين ،امل�صابيح املحمولة
التي تعمل بالبطاريات وميكن و�ضعها على الأ�سطح حيث ال تتوفر م�صادر ال�ضوء الأخرى،
الأ�ضواء املحمولة لال�ستخدامات املتعددة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــق الأولـــــويـــــــة( :رق ـ ــم الأولويـ ــة - 83632 :تـ ــاري ــخ الأول ــويـ ــة - 2021/6/25 :بل ــد
الأولــوي ـ ــة)JM :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150695 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كعك (مادة غذائية حتتوي على ال�شوكوالتة كمكون رئي�سي ،وهي كعك ال�شوكوالتة،
والكروا�سون ،والكعك ،والكروا�سون ،والكعك ،والب�سكويت ،نكهات ال�شوكوالتة ،بخالف
الزيوت الأ�سا�سية ،للأغذية وامل�شروبات ،منكهات ،غري الزيوت الأ�سا�سية ،للكعك ،حلوى
ال�شوكوالتة الفطائر ،كعك �شيكوالته ،قطع �شوكوالته� ،ألواح احلبوب وق�ضبان الطاقة
القائمة على احلبوب� ،شرب ال�شوكوالتة م�شروبات فـي �شكل م�سحوق حتتوي على كاكاو،
م�شروبات مثلجة مع قاعدة من الكاكاو ،عجينة الكيك يرق�ص فـي طبيعة معجنات
كروا�سون دونات ،حلوى اللوز ،بريو�ش ،كاكاو ،حلويات� ،شوكوالتة ،كريب ،كروا�سون ،زينة
ال�شوكوالتة ال�صاحلة للأكل ملنتجات احللويات ،م�ستخل�صات الكاكاو للإ�ستهالك الآدمي،
الآي�س كرمي والآي�س كرمي ،مرزبانية ،مو�س احللوى حلويات م�صنوعة من ال�سكر بيتي
فور�س كيك ،مزيج الكيك والكم�أة و ال�شوكوالته).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ووكفكوك بروجيكت�س �إ�س �إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بوا�سطة �إدوارد ماري�ستانى � ،34 ،54سانت بريى دى ريب�س 08810
بر�شلونة ،ا�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150728 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ساحة للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150743 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،هدم املباين ،البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرعاية الأف�ضل للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,112 :ر.ب� ،224 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150847 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول ،فح�ص �آبار البرتول ،م�سح حقول البرتول،
توفـري املعلومات العلمية ،وتقدمي امل�شورة واال�ست�شارات فـيما يتعلق بـموازنة الكربون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أوك�سيدنتال برتوليوم كوربوري�شن.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت  5 ,110جرينواى بالزا ,هيو�سنت تيك�سا�س �ص.ب,77046 :
ر.ب ,77046 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حــق الأولـــــويــــــــة( :رق ـ ــم الأولويـ ــة - 90775715 :تاري ــخ الأول ــويـ ــة - 2021/6/١٥ :بل ــد
الأولــوي ـ ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151054 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية للأ�سرة� ،أغطية للفر�ش� ،أقم�شة لأغطية الفرا�ش بيا�ضات� ،أغطية من الورق
للأ�سرة� ،أغطية غري ورقية للموائد ،بطانيات لل�سفر �أغطية مرتاكبة� ،أغطية �سائبة,
للأثاث ،بيا�ضات �أغطية ,للأ�سرة� ،أقم�شة لأغطية الفرا�ش� ،أغطية من البال�ستيك
للأثاث� ،أغطية من الن�سيج للطابعات� ،أغطية للمخدات� ،أغطية للو�سائد� ،أغطية من
الن�سيج للأثاث ،ك�سوة مف�صلة لأغطية املراحي�ض ن�سيج.,
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151057 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة ،جوارب وكولونات،
�صدارات مالب�س داخلية� ،أحزمة مالب�س ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة
للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،قم�صان ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،مالب�س ،قم�صان
م�سرولة مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،مالب�س خارجية ،ياقات قم�صان ،م�شدات
جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،قم�صان للريا�ضة ،بيجامات ،معاطف خارجية� ،أثواب
ف�ضفا�ضة ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س� ،أثواب �سباحة ،جاكيتات
مقلن�سة ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت� ،أحزمة للنقود
مالب�س� ،أقنعة نوم ،قم�صان داخلية للريا�ضة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151060 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،كاكاو ،قهوة ،كعك� ،شاي� ،شوكوالته ،توابل ،حلويات ،ف�شار حب الذرة ،بوظة،
�سكر ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات قهوة باحلليب ،م�شروبات �شوكوالته باحلليب،
خبز ،نودلز معكرونة رقيقة ،مهلبية� ،ساغو ،تابيوكا ،منكهات للم�شروبات بخالف
الزيوت العطرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها
ال�شوكوالته� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،ورد �أو ورق لال�ستخدام كبدائل �شاي،
�أرز �سريع التح�ضري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينغفـيوتانغ انرتنا�شيونال كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :آر ام 21 ،5 .اف ،8 ،.زيجيان ا�س� .آر دي،.
زوبي �سيتي ،ه�سين�شو كاونتي ،30264
تايوان (جمهورية ال�صني ال�شعبية).
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151062 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات
احلانات البارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينغفـيوتانغ انرتنا�شيونال كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :آر ام 21 ،5 .اف ،8 ،.زيجيان ا�س� .آر دي،.
زوبي �سيتي ،ه�سين�شو كاونتي ،30264
تايوان (جمهورية ال�صني ال�شعبية).
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151063 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أربطة �شعر ،م�شابك مالقط لل�شعر ،دبابي�س للزينة اك�س�سوارات مالب�س ،حلي لل�شعر،
دبابي�س لتجعيد ال�شعر ،م�شابك لل�شعر� ،شبكات لل�شعر� ،شعر مزيف� ،شعر جمدول� ،شعر
م�ستعار ،عراوي زينية خمرمات� ،أ�شرطة زينة كرات زينة ،خ�صل �شعر م�ستعار ،دبابي�س
�شعر� ،شارات �أزرار ,للزينة� ،أقوا�س لل�شعر ،قبعات �صباغة ال�شعر ،ورق لتجعيد ال�شعر،
و�صالت �شعر� ،شعر �أو وبر ،لفافات �شعر ،كهربائية وغري كهربائية ،با�ستثناء الأدوات
اليدوية� ،أ�شرطة لل�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151065 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهون �صاحلة للأكل ،زبدة ،زيوت للطعام ،ق�شدة منتجات �ألبان ،جبنة ،حليب� ،أنفحة
خمرية اللنب من غ�شاء معدة العجل ،زيت ذرة للطعام ،زيت �سم�سم ،لنب رائب ،كفـري
م�شروب من احلليب ،كومي�س م�شروب من احلليب ،لنب خمي�ض ،منتجات احلليب� ،سمن
نباتي ،مربى فواكه ،معجون بندورة� ،سمك تونا ،بقول حمفوظة ،ق�شدة خمفوقة ،هري�س
تفاح ،طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ،حم�ص معجونة احلم�ص ،روب اللنب ،حليب خمفوق،
خمائر (احلليب) لأغرا�ض الطهي ،حليب مركز ،ريازنكا حليب خمتمر مطهو ،بذور عباد
ال�شم�س املح�ضرة ،برو�ستكفا�شا حليب حمم�ض ،عجينة كو�سى ،حليب جمفف ،بدائل
احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هائل �سعيد �أنعم و�شركاه (�ش.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تعز� ،ص.ب ،5302:اليمن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151067 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،مراهم لأغرا�ض التجميل ،م�ساحيق مكياج،
م�ستح�ضرات حالقة� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،أقالم احلواجب ،م�سحوق التالك
للزينة� ،أ�صباغ جتميلية ،م�ضادات للعرق مواد للتواليت ،مواد جلخ �سنفرة ،حجر ال�شبة
مطهر ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل،
�أمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية ،م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ،لوا�صق لتثبيت
الرمو�ش امل�ستعارة ،مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،قاب�ضات للأوعية
لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،لوا�صق لغايات
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التجميل ،غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�سكرة ،رذاذات لإنعا�ش
رائحة الفم ،جل لتبيي�ض الأ�سنان ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء� ،شرائح �إنعا�ش النف�س،
م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية،
ملمعات �شفاه� ،شامبو جاف� ،أظافر ال�صقة م�صنعة ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س،
حناء �صبيغ جتميلي ،علب �أحمر ال�شفاه ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم
لل�شعر ،م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ،م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية ،لوا�صق
لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ،حجارة حالقة مطهرة الأدوية القاب�ضة ،زيت اللوز� ،صابون اللوز،
�أحمر �صقل� ،صابون ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،صابون حالقة ،طالء ال�شفاه،
�أقنعة جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة ،غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية ،ملمع �أظافر،
م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،ملونات لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
رمو�ش م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش� ،شمع لل�شوارب ،ماء الكولونيا� ،أطقم
جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل� ،أقالم جتميلية ،كرميات
جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،منظفات �أ�سنان ،ماء معطر ،كولونيا ،مزيالت �شعر،
�شمع �إزالة ال�شعر ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف،
فازلني لأغرا�ض التجميل ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،بريوك�سيد الهيدروجني
لأغرا�ض التجميل ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد� ،شرائط
تبيي�ض الأ�سنان ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،خال�صات �أع�شاب
لغايات التجميل ،مزيالت طالء الأظافر ،غ�سول العني لي�س لغايات طبية ،زيوت لأغرا�ض
الزينة ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت ،مواد تواليت،
م�ستح�ضرات جتميل احلواجب� ،شامبو ،عطور� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات العناية
بالأظافر� ،صناعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيلريمي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جوي�س هاو�س� 23/22 ،شارع هويل ،دبلن � ،2أيرلندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151068 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغطية �أر�ضيات ،ح�صر �أو مفار�ش �أو مدا�سات� ،سجاد �سيارات� ،سجاد ،م�شمع فر�ش الأر�ضيات،
بطائن �سجاد� ،أغطية �أر�ضيات من الفـينيل ،مدا�سات حمام ،طبقات �أع�شاب ا�صطناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151071 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،توفـري مراجعات امل�ستخدم
للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية ،توفـري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو
الإعالنية ،خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/15 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151080 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حافالت� ،شاحنات� ،إطارات لعجالت املركبات ،عجالت مركبات ،مقطورات مركبات� ،أحزمة
�أمان ملقاعد املركبات ،مركبات كهربائية ،مركبات ف�ضائية ،نوافذ للمركبات� ،صمامات
لإطارات املركبات (�شاحنات مغلقة (مركبات)) ،مكابح للمركبات ،مكائن للمركبات الربية،
�آليات نقل احلركة للمركبات الربية� ،أبواب للمركبات ،مقاعد للمركبات� ،سيارات ريا�ضية،
�سيارات ذات حمرك ،واقيات �صدمات لل�سيارات� ،أج�سام للمركبات ،عجالت قيادة املركبات،
�أكيا�س هواء �أجهزة �أمان فـي ال�سيارات� ،سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة ،حمركات
كهربائية للمركبات الربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا
(�أول�سو تريدينجز �آ�س تويوتا
موتور كوربوري�شن).
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1 :تويوتا ،ت�شو ،تويوتا� ،شي� ،أي�شي،
كني ،اليابان .
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151093 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون غ�سول لو�شن ,لل�شعر� ،شامبو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ،,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151095 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حفاظات للر�ضع ،حفا�ضات �أطفال على �شكل �سراويل من الورق
وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا  ،,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151096 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن مقاومة لالحتكاك� ،أغلفة من �صفائح مق�صدرة ،حلقات معدنية للمقاب�ض ،خمالب
للمالزم معدنية ،م�شابك معدنية للمالب�س ،مقاب�ض معدنية للأبواب� ،أحوا�ض معدنية
خللط املونة �أو املالط ،مقاب�ض معدنية ،كالبات معدنية لعالقات املالب�س� ،صفائح
مق�صدرة ،مالزم للدواليب ،مقاب�ض ارتكاز معدنية لأحوا�ض اال�ستحمام ،ق�ضبان معدنية
مق�شورة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151098 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�صيالت م�صابيح ،ب�صيالت م�صابيح كهربائية ،م�صابيح كهربائية ،م�صابيح� ،أغطية
للم�صابيح ،م�صابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء ،عاك�سات �ضوء امل�صابيح ،مظالت
م�صابيح ،م�صابيح قيا�سية� ،أجهزة �إنارة بثنائيات �ضوئية م�شعة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا
 ,2467-55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151100 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوات للر�سم املائي ،ملفات للوثائق قرطا�سية ،دفاتر ر�سم ،دفاتر قرطا�سية ،م�شابك ر�سم،
دفاتر كتابة �أو ر�سم ،م�ساطر لر�سم االجتاهات املختلفة� ،ألواح ر�سم� ،أدوات ر�سم ،مغلفات
قرطا�سية ،قرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا
 ,2467-55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151101 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أكيا�س ت�سوق ،حقائب �أكيا�س و�أجربة ,جلدية للتعبئة� ،أعنة لتوجيه الأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا
 ,2467-55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151102 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طاوالت  /ن�ضد �أثاث ،مكاتب �أثاث� ،أثاث مكاتب� ،أثاث ،خزانات للفهار�س �أثاث ،حواجز
نار املواقد �أثاث ،م�ساند الر�أ�س �أثاث ،حواجز من اخل�شب للأثاث ،عجالت غري معدنية
للأثاث� ،أبواب للأثاث ،حظائر لعب للأطفال ،عالقات معاطف ،فرا�ش نوم ماعدا
البيا�ضات ،و�سائد ،م�شابك غري معدنية للمعاطف� ،أوعية ثابتة للمناديل غري معدنية،
منا�ضد العمل ،عالقات للمعاطف ،و�سائد هوائية لي�ست لغايات طبية ،منا�ضد للمالزم
�أثاث ،كرا�سي عالية للأطفال ،عربات مل�ساعدة الأطفال على امل�شي ،و�سائد للحيوانات
الأليفة ،ح�صر حظائر لعب الأطفال ،خزانات املنا�شف �أثاث ،ن�ض�ض منا�شري �أثاث ،ح�صائر
للنوم ،و�سائد ت�سنيد ر�أ�س الأطفال ،و�سائد ملنع تقلب الر�ضع ،و�سائد لتحديد و�ضعية ر�أ�س
الر�ضيع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا
 ,2467-55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151103 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحوا�ض �شرب� ،ألواح غ�سيل� ،أحوا�ض ماء للطيور� ،أحوا�ض للغ�سيل مبحلول قلوي،
منا�شر جتفـيف للغ�سيل� ،سخانات غري كهربائية لر�ضاعات الأطفال� ،أحوا�ض ا�ستحمام
حممولة للأطفال ،قطع قما�ش لغ�سل الأر�ضيات ،فرا�شي لغ�سل ال�صحون ،مالقط غ�سيل،
�أحوا�ض مربي داخلي للأحياء املائية� ،أغطية لأحوا�ض تربية الأحياء املائية ،قفازات لغ�سل
ال�سيارات ،حبال غ�سيل دوارة ،قما�ش لغ�سل ال�صحون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا
 ,2467-55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151104 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شرطة لربط �أغ�صان كرمة العنب ،زغب العيدر ،مواد تبطني عدا ماكان من املطاط �أو
البال�ستيك �أو الورق �أو الكرتون ،مواد تغليف تو�سيد �أو ح�شو ,عدا ماكان من املطاط �أو
البال�ستيك� ،أ�شرطة �شد وربط لل�ستائر العمودية ،حبال جر العربات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س ،ميني�سوتا
 ,2467-55403الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151105 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطانات من الن�سيج للقبعات ،تباع بالقطعة� ،أغطية للأ�سرة� ،أغطية للفر�ش� ،أقم�شة
لأغطية الفرا�ش بيا�ضات� ،أغطية من الورق للأ�سرة� ،أغطية غري ورقية للموائد ،بطانيات
لل�سفر �أغطية مرتاكبة ،بطانات �أن�سجة� ،أعالم من الن�سيج �أو البال�ستيك ،حلف من زغب
العيدر �أغطية من الزغب� ،أقم�شة ال�صقة بخالف امل�ستخدمة للقرطا�سية� ،أغطية �سائبة,
للأثاث ،بيا�ضات �أغطية ,للأ�سرة ،بيا�ضات من الدي�إبر ،بيا�ضات لال�ستعمال املنزيل� ،أقم�شة
لأغطية الفرا�ش� ،أغطية من البال�ستيك للأثاث� ،أكيا�س للمخدات ،مواد بال�ستيكية بدائل
للمن�سوجات� ،ستائر من الن�سيج �أو البال�ستيك ،بطانات �أكيا�س للنوم� ،أغطية من الن�سيج
للطابعات� ،أغطية للمخدات ،بطانيات للأ�سرة� ،أغطية للو�سائد� ،أقم�شة لال�ستخدام فـي
الن�سيج� ،أغطية من الن�سيج للأثاث ،ك�سوة مف�صلة لأغطية املراحي�ض ن�سيج� ،ستائر من
الن�سيج �أو البال�ستيك حلمام الد�ش� ،أكيا�س نوم للر�ضع� ،أكيا�س نوم للتخييم ،حقائب
كبرية للتخييم كونها معدة حلماية �أكيا�س النوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151106 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قم�صان ،قم�صان ق�صرية  -الأكمام ،مالب�س ،قم�صان م�سرولة مالب�س ،معاطف ،قم�صان
للريا�ضة ،معاطف خارجية� ،صدريات للأطفال غري م�صنوعة من الورق ،قم�صان داخلية
مالب�س داخلية ،قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ،قم�صان داخلية للريا�ضة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151107 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أربطة �شعر ،م�شابك مالقط لل�شعر ،حلي لل�شعر ،دبابي�س لتجعيد ال�شعر ،م�شابك لل�شعر،
�شبكات لل�شعر� ،شعر مزيف� ،شعر جمدول� ،شعر م�ستعار ،خ�صل �شعر م�ستعار ،دبابي�س
�شعر� ،أقوا�س لل�شعر ،قبعات �صباغة ال�شعر ،ورق لتجعيد ال�شعر ،و�صالت �شعر� ،شعر �أو
وبر ،لفافات �شعر ،كهربائية وغري كهربائية ،با�ستثناء الأدوات اليدوية� ،أ�شرطة لل�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151108 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدا�سات حمام ،ورق جدران� ،سجاد ،معلقات جدارية (غري ن�سيجية) ،بطائن �سجاد ،ورق
للجدران من الن�سيج� ،إك�ساءات جدارية من مواد ن�سيجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151109 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرجوحات ،لعبة القناين اخل�شبية ،خ�شخي�شات �أدوات لعب ،طاوالت تن�س� ،أجزة للألعاب
الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية ،عرجون
(قطعة خ�شبية معقوفة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا 2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
-98-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151110 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،توفـري مراجعات امل�ستخدم
للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية ،توفـري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو
الإعالنية ،تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س،
ميني�سوتا  2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151111 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل ،عطور ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مايك-اب ارت كوزمتيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 767 :فـيفث افنيو ،مدينة نيويورك ،والية نيويورك ,الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151200 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،كعك ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،دقيق ذرة ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،ذرة
مطحونة ،ذرة حمم�صة ،رقائق منتجات حبوب ،ب�سكويت رقيق ه�ش ،كعك ذرة ،كيك مغطى
بال�سكر جممد ،بوريتو�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة الكويتية الهندية التجارية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2135 .:ال�صفاة  13022الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/20 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151275 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،توفـري ت�سهيالت ريا�ضية ،خدمات
املكتبات املتجولة ،خدمات الت�سلية ،معلومات عن الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية
�أو تعليمية ،تنظيم املباريات الريا�ضية ،ت�أجري معدات الريا�ضة عد املركبات ،ت�أجري مرافق
اال�ستادات ،خدمات املع�سكرات الريا�ضية ،توقيت املنا�سبات الريا�ضية ،خدمات الألعاب
املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،ت�أجري املالعب الريا�ضية ،ت�أجري معدات اللعب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب - 62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151287 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اللجنة العليا للم�شاريع والإرث.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج البدع� ،شارع الكورني�ش� ،ص.ب - 62022 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151308 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاقات ،بطاقات دليلية قرطا�سية ،ورق مقوى ،كتالوجات ،كتب ،بطاقات بريدية ،كتب
موجزة �أدلة ،بطاقات �إعالن قرطا�سية ،ن�شرات �أخبارية دورية ،طابعات غري كهربائية
لبطاقات الإئتمان� ،ألواح ذات م�شابك ،ن�شرات ،حامالت ملفات القرطا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151309 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ستف�سارات عن الأعمال ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية،
حما�سبة ،تدقيق احل�سابات� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال،
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،دعاية و�إعالن� ،إعداد ك�شوف الرواتب،
خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،ت�سويق ،خدمات الو�ساطة التجارية ،خدمات �إيداع الإقرار
ال�ضريبي ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151310 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القرو�ض املق�سطة ،ا�ستثمار الأموال ،ال�صرافة ،املقا�صة املالية ،خدمات حفظ الودائع،
القرو�ض املالية متويل ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات ،اخلدمات
التمويلية ،الإدارة املالية� ،إدارة العقارات ،الأعمال امل�صرفـية اخلا�صة بالرهانات ،خدمات
بنوك توفـري ،مكاتب العقارات وال�شقق ال�سكنية ،التحليل املايل ،التحقق من ال�شيكات،
ا�ست�شارات مالية ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات الإئتمان ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات اخل�صم ،حتويل الأموال �إلكرتونيا ،املعلومات املالية� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات
قيمة ،حفظ الأ�شياء الثمينة كوديعة� ،إ�صدار بطاقات الإئتمان ،الكفاالت املالية� ،صريفة
�شبكية ،خدمات ت�صفـية الأعمال املالية ،تقييم تكاليف الإ�صالح ،عمولة �إعتمادات الكربون،
تقييم الغابات الدائمة ،تقييم ال�صوف ماليا� ،إقرا�ض �ضد الأوراق املالية ،خدمات �صندوق
الإدخار ،خدمات �سم�سرة الأوراق املالية ،ترتيب التمويل مل�شاريع البناء ،توفـري معلومات
مالية عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،ا�ستثمار �أموال،
خدمات الت�أمني ،ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات مكاتب الإئتمان ،خدمات وكاالت
العقارات ،وكالء الإ�سكان ،خدمات وكاالت حت�صيل الديون� ،سم�سرة الت�أمني ،خدمات
�سم�سرة التخلي�ص اجلمركي� ،صريفة ،تثمني العقارات ،التمويل التباديل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151311 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإن�شاء ،الإ�شراف على �إن�شاء املباين ،معلومات عن الإن�شاء ،معلومات عن الإ�صالح،
ا�ست�شارات �إن�شائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151312 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معلومات عن معاجلة املواد ،معاجلة الزيت ،معاجلة النفايات بالتحويل ،ت�أجري املولدات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر.
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151313 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،خدمات امل�ضيف ،خدمات مكتبات الإعارة ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات،
معلومات عن الرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية
�أو تعليمية ،ت�أجري مرافق الإ�ستادات ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت،
توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،خدمات مرا�سلي الأنباء،
ت�أجري املالعب الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151314 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،مراقبة
اجلودة ،ت�أجري برامج حا�سوب ،البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،حتليل �أنظمة
حا�سوب ،تخطيط املدن ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية �إلى
�إلكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،ا�ست�شارات فـي الربجميات
احلا�سوبية ،توفـري �أجهزة بحث فـي الإنرتنت ،تقييم الأخ�شاب واقفا اجلودة ،الربجميات
كخدمات خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال
الأمن على الإنرتنت ،خدمات ت�شفـري البيانات ،مراقبة �إلكرتونية لن�شاط ا�ستخدام بطاقة
الإئتمان للك�شف عن الغ�ش عن طريق الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دخان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوحة� ،شارع حمد الكبري ،مقابل بور�صة قطر �سابقا ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151384 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الفكر احلديث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الدوار ال�سابع � -شارع املودة.عمان ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151385 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات
مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،نحت على الأغذية،
خدمات مطاعم وا�شوكو.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اولى املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق امللك فهد ،حي املهرجان ب ،مبنى رقم  ،4631وحدة رقم ،4637
ر.ب ،47913 :الرمز الإ�ضافـي  ،7645اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151387 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتليل �أ�سعار التكلفة ،حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،تدقيق احل�سابات� ،إعداد ك�شوف
الرواتب� ،إعداد ال�ضرائب ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،املعاجلة االدارية لطلبات ال�شراء،
خدمات الفوترة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ماي فاتورة للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة الأحمدي ،منطقة الفحيحيل� ،شارع عبداللـه العجيل،
قطعة ( ،)11ق�سيمة ( ،)008222وحدة ( ،)1عمارة عبداللـه جا�سم
الدبو�س ،الدور االول ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151388 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغلفة للكبالت الكهربائية� ،صناديق توزيع كهربائية ،حموالت كهربائية� ،أجهزة �إنذار �ضد
احلريق� ،أجرا�س �إنذار كهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية� ،صناديق مفاتيح
كهربائية ،مبدالت التيار الكهربائي ،نواقل ،كهربائية ،موا�سري �أ�سالك كهربائية ،مو�صالت
كهرباء� ،صناديق تو�صيل كهربائية ،لوحات مفاتيح كهربائية ،مالم�سات كهربائية� ،أجهزة
كهربائية لتبديل التيار الكهربائي ،مفاتيح كهربائية ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى
و�صالت كهربائية ،كوا�شف ،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية ،كبالت كهربائية� ،أنابيب
كهربائية ،لوحات حتكم كهربائية ،مرحالت كهربائية� ،أ�سالك كهربائية ،م�صاهر ،ملفات
حث كهربائية ،بطاريات ،كهربائية ،مو�صالت �أ�سالك كهربائية ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة،
�أ�سالك امل�صهر ،خافتات منظمات ,لل�ضوء كهربائية ،كوا�شف دخان ،جلب تو�صيل للكبالت
الكهربائية� ،أجهزة ك�شف بالأ�شعة دون احلمراء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليغراند فران�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 128 :افـينو دو مار�شيل دي التر  -دي  -تا�سيجني 87000 ،ليموجي�س ،فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151389 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات بيوت
الإعتكاف ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،توفـري ت�سهيالت �أرا�ضي خميمات،
خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل،
خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات دور احل�ضانة النهارية ،خدمات
املطاعم ،حجز النزل ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة� ،إيواء احليوانات ،خدمات احلانات البارات ،خدمات خميمات
العطالت �أماكن �إقامة ،ت�أجري املباين املتنقلة ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق
ال�صغرية املوتيالت ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري
غرف االجتماعات ،ت�أجري اخليم ،ت�أجري �أجهزة الطبخ ،ت�أجري �آالت توزيع املاء ال�صالح
لل�شرب ،ت�أجري �أجهزة الإ�ضاءة غري تلك املخ�ص�صة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة ،نحت
على الأغذية ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة،
خدمات مطاعم وا�شوكو ،خدمات مطاعم معكرونة �أودون و�سوبا ،تزيني الطعام ،تزيني
الكيك (الكاتو) ،معلومات ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية،
�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب
امل�ستهلك ،خدمات �صالة ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مود فـيالج �أم� .أي� ،شركة م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بنمية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عناية مكتب �سابازا�س و�أ�سبينو� ،سان
فرن�سي�سكو� ،شارع �إي�ست  ،67مبنى رقم
 ،1مدينة باناما  ،9976جمهورية بنما
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151390 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :داي�شي �سانكيو كومباين ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-5-3 :نيهونبا�شي هون�شو ت�شو  -كو ،طوكيو ،8426-103 ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
حــــــق الأولــويـــــــة ( :رقم الأولويـ ــة - 131301-2021 :تاريخ الأولوي ــة- 2021/10/21 :
بلد الأولوي ــة)JP :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151391 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقاقري لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أدوية احلكمة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،182400 :عمان  ،11118الأردن ,182400 ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151393 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كهرمان عطر� ،أقنعة جتميلية ،م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميل ،م�سحوق �سحج
�سنفرة ،بخور ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور،
م�ستح�ضرات تبخري عطور ،زيت اليا�سمني ،زيوت للعطور والروائح ،ايونون عطر ،غ�سوالت
لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صناعة
عطور ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،خال�صات
�أع�شاب لغايات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايليت �أروما تريدنغ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،40491 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151399 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا،
نيوبرون�سويك ،نيوجري�سي 08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151403 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد غذائية للحيوانات ،نخالة ،بذور حبوب غري معاجلة ،طعام للطيور ،ثفل اللفت
للما�شية ،م�ستح�ضرات لت�سمني املا�شية ،م�سحوق ارز للعلف ،علف لتقوية احليوانات ،طعام
للما�شية ،غالل حبوب ،غالل للإ�ستهالك احليواين ،ذرة �صفراء ،ثفل الذرة ال�صفراء
للما�شية ،دقيق للحيوانات ،ق�ش علف ،هري�س لت�سمني املا�شية ،جذور �صاحلة للإ�ستهالك
احليواين ،دواجن حية ،منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب للإ�ستهالك احليواين،
طعام للحيوانات الأليفة ،دقيق ال�سمك للإ�ستهالك احليواين ،بذر الكتان للإ�ستهالك
احليواين ،بذر الكتان وجبة للإ�ستهالك احليواين ،بذور القمح للإ�ستهالك احليواين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�صناعية الأولى ،خلف �شارع الوحدة،
ملك االنا�شرياز عبدالرازق �ص.ب:
 ،4115ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/28 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151463 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات حا�سوب م�سجلة ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات
احلا�سوب ،قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بالك روك ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 40 :اي�ست � 52سكند �سرتيت ،نيويورك ،نيويورك  10022الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152032 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخل�ضراوات والفواكه الطازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الإنتاج والت�سويق الزراعي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب134 :ر.ب 61 :غالء ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/23 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149111 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أنابيب ت�ضخيم� ،أجهزة قيا�س �سرعة الرياح ،حلقات معايرة ،طفايات احلريق� ،أنودات،
بطاريات �أنود ،هوائيات ،نظارات مانعة للبهر� ،سواتر للخوذ� ،أجهزة كهربائية مانعة
للت�شوي�ش ،حموالت كهربائية� ،أجهزة ب�صرية لقيا�س الفتحات� ،آالت عد وفرز النقود،
�صناديق توزيع كهربائية ،معدات م�ساحة� ،سال�سل م�ساحة ،عد�سات للت�صوير الفوتوغرافـي
الفلكي� ،صمامات مقاومة حرارية� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية� ،صناديق نغم مو�سيقية،
�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آليات للأجهزة التي تعمل بالعداد ،فرجارات،
دارات مقارنة� ،أجهزة �إنذار �ضد احلريق� ،أجهزة �إنذار �آلية تبني انخفا�ض ال�ضغط فـي
�إطارات املركبات ،بدالت واقية للطيارين� ،أجرا�س �إنذار كهربائية ،ق�ضبان للم�ستك�شفـني
حتت املاء ،طوافات �إنقاذ ،موازين ،بالونات ر�صد جوي� ،أجهزة �إزالة التمغنط للأ�شرطة
املغناطي�سية ،م�سجالت �شريطية� ،أ�شرطة مغناطي�سية ،بارومرتات �أجهزة قيا�س ال�ضغط
اجلوي� ،آالت وزن ،ج�سور قبانية ،خامدات حريق� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية،
�أجهزة بيتاترون ،موزعات تذاكر ،كبائن ملكربات ال�صوت ،عد�سات مكربة ،طرفـيات تو�صيل
كهربائية� ،سدادات م�ؤ�شرات ال�ضغط لل�صمامات ،غلفانومرتات� ،أزرار كبا�سة للأجرا�س،
�صناديق فرعية كهربائية� ،أذرع �صوتية لأجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،موازين ت�سوية
كحولية� ،آالت مكتبية للبطاقات املخرمة� ،أغلفة للكابالت الكهربائية ،براويز لل�شرائح
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الفوتوغرافـية �إطارات ،قواعد ح�ساب دائرية ،م�ساطر �إنزالقية� ،آالت حا�سبة ،فرجارات
قيا�س �إنزالقية ،دالئل ت�شغيل �أدوات قيا�س� ،أجهزة لطباعة املخططات والت�صاميم الزرقاء،
كامريات ت�صوير �سينمائي� ،أنابيب �شعرية ،حامالت لت�سجيل ال�صوت ،خوذ واقية� ،أجهزة
تنف�س بخالف امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي ،خوذ عمال اللحام� ،سال�سل للنظارات،
�أجهزة تنظيم احلرارة ،غرف مظلمة للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أدوات �ضبط املراجل،
منا�صب جتفـيف للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة لإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي ،دارات
مطبوعة� ،أ�ضواء وما�ضة �أ�ضواء �إ�شارة� ،أجرا�س �إ�شارة ،حاويات لل�شرائح املجهرية ،جممعات
كهربائية ،من�ش�آت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية� ،صناديق مفاتيح
كهربائية ،مبدالت التيار الكهربائي ،بو�صالت بحرية ،عد�سات عينية ،عدادات الأ�سنان،
عدادات اخلطى ،عدادات ،بندوالت �إيقاع ،مكثفات نواقل كهربائية ،موا�سري �أ�سالك
كهربائية� ،أدوات �أقفال الدارات الكهربائية ،مو�صالت كهرباء� ،صناديق تو�صيل كهربائية،
لوحات مفاتيح كهربائية ،مالم�سات كهربائية� ،أجهزة فح�ص الدمغات الربيدية� ،أجهزة
تنظيم كهربائية �أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية� ،أجهزة �ضبط ال�سرعة للمركبات،
حموالت كهربائية� ،آالت ت�صوير فوتوغرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية ،خيوط للنظارات،
�أوعية تقطري ،منا�صب لأوعية التقطري ،عد�سات تقومي الب�صر ب�صرية ،عد�سات �شيئية
ب�صرية� ،أدوات درا�سات كونية� ،ساعات توقيت �سلق البي�ض �ساعات رملية �شرائح جينات،
�أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فـيديو رقمية� ،أجهزة ال�صراف الآيل� ،أجهزة �إ�شارة �ضوئية �أجهزة
الإ�شارة� ،أطقم غري يدوية للهواتف ،حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال الإطفاء ،خوذ ركوب اخليل
والدراجات ،مالب�س م�صنعة خ�صي�صا للمختربات� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة،
�أجهزة اال�ستقبال و الإر�سال ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل ملفات املو�سيقى،
حتميل ملفات ال�صور ،دمى �إختبار الت�صادم ،خمترب مركزي ،لوحات الدوائر املطبوعة،
�سواقة فال�ش� ،أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي ،م�شغالت و�سائط حممولة� ،أ�شرطة
الهاتف اخلليوي ،ثنائيات الإ�شعاع امل�ضيئة� ،صمامات ثالثية ،حموالت على مراحل،
حوا�سيب حممولة ،خراطيم لإطفاء احلريق ،حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة� ،أكمام
للحوا�سب املحمولة� ،إطارات �صور �إلكرتونية� ،صحون برتي� ،أنابيب بيتو ،ا�ستوبو�سكوب،
�أكواز املرور ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة ،لال�ستخدام غري الطبي ،تطبيقات برجميات
احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب �إلكرتونية ،هواتف ذكية ،لفافات م�ساحيق الطابعات
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والنا�سخات الفوتوغرافـية ،غري معب�أة ،جهاز مراقبة الأطفال ،جهاز مراقبة الأطفال
بالفـيديو� ،أغطية عد�سات ،حوا�سيب لوحية ،بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة ،نظارات
ثالثية الأبعاد ،بطاقات ذاكرة لأجهزة �ألعاب الفـيديو مالب�س م�ضادة للر�صا�ص� ،أجهزة
لقيا�س الت�سارع ،مهايئات كهربائية ،كب�سوالت عائمة للنجدة فـي حاالت الكوارث الطبيعية،
عتاد احلا�سوب� ،ألواح �شم�سية لإنتاج الكهرباء ،هواتف خلوية ،مناظري ت�صويب للمدفعية،
الفتات رقمية� ،أجهزة حممولة لتقفـي الن�شاط� ،أجهزة �شحن لل�سجائر الإلكرتونية� ،أ�سورة
مو�صولة �أجهزة قيا�س� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية ،دعامات
للت�صوير الذاتي �أحادية الأرجل ويدوية اال�ستعمال� ،أجهزة قيا�س ال�سعرات احلرارية،
�أجهزة قيا�س التدفق� ،صدرية �سالمة عاك�سة ،قالدات �إلكرتونية لرتوي�ض احليوانات،
�أجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو ،نظارات ذكية،
�ساعات ذكية� ،أجهزة �إطفاء النريان� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب ،واقيات
�أ�سنان للريا�ضة ،واقيات ر�أ�س للريا�ضة� ،إبر للبو�صالت امل�ساحية ،م�سكوكات �أمنية �أجهزة
ت�شفـري� ،أجهزة ك�شف بالأ�شعة دون احلمراء� ،أغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية،
موازين للر�ضع ،نظم �إلكرتونية خا�صة بالأبواب املتداخلة الإقفال للتحكم فـي النفاذ،
كامريات الت�صوير احلراري ،موازين مع وظيفة قيا�س كتلة اجل�سم� ،أغلفة للحوا�سيب
اللوحية ،ال�صناديق ال�سوداء م�سجل البيانات ،حمطات الأر�صاد اجلوية الرقمية ،حمطات
�شحن املركبات الكهربائية ،حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ،خوامت ذكية،
وحدات م�ؤثرات كهربائية و�إلكرتونية للآالت املو�سيقية ،واجهات �سمعية ،معادالت �أجهزة
�صوتية ،مكرب ال�صوت الفرعي ،موازين احلمامات� ،أجهزة قيا�س احلرارة والرطوبة ،رقاقة
بيولوجية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي� ،سبورة
تفاعلية �إلكرتونية� ،إن�سان �آيل ذو موا�صفات ب�شرية وذكاء ا�صطناعي� ،أجهزة مزج ال�صوت،
بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية� ،سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة حتكم عن بعد،
نوتة مو�سيقية �إلكرتونية قابلة للتنزيل ،م�ساطر تائية للقيا�س ،زوايا للقيا�س ،م�ساطر
قائمة الزاوية للقيا�س� ،شا�شات �إلكرتونية رقمية ،رجل �آيل للمختربات ،رجل �آيل لأغرا�ض
التعليم ،رجل �آيل للمراقبة لأغرا�ض �أمنية� ،أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،من�صات
لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل� ،أجهزة حتديد مواقع الأقمار ال�صناعية،
�أدوات حتديد قيا�س اخلوامت� ،أدوات حتديد قيا�س الأ�صابع ،حوا�سيب الزبون النحيف،
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كامريات الر�ؤية اخللفـية للعربات ،قوامي�س �إلكرتونية حممولة باليد� ،أجهزة حماكاة
للتدريب على الإنعا�ش� ،أربطة للأ�سالك الكهربائية لل�سيارات� ،أنابيب تنف�س للغط�س،
�صافرات ريا�ضية ،برامج �شا�شة التوقف للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل عد�سات
ل�صور ال�سيلفـي ،ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة� ،أجهزة ات�صاالت على �شكل
جموهرات ،حوا�سيب ميكن �إرتدا�ؤها� ،شا�شات لعر�ض الفـيديو ميكن �إرتدا�ؤها� ،أجهزة
ت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،لأغرا�ض غري طبية� ،شعلة �إنقاذ �ضوئية ليزرية ،خراطي�ش
(عبوات) حرب ،فارغة ،للطابعات و �آالت الن�سخ (�آالت الت�صوير) ،دوا�سات واه  -واه (الت�أثري
املو�سيقي املطبق على الآالت النحا�سية بالتناوب و تطبيق و �إزالة كتم ال�صوت و على الغيتار
الكهربائي من خالل التحكم فـي الإخراج من مكرب لل�صوت مع دوا�سة)� ،أدوات قيا�س
الطول ،مقرات (مراكز) ت�صفـيف ال�شعر (�أدوات التعليم)� ،أجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح
االفرتا�ضية ،بطانيات للبقاء على قيد احلياة ،قوارب جناة ،حملالت �أحجام ج�سيمات
متناهية ال�صغر� ،ضمادة (ح�شوة) للأذن خا�صة ل�سماعات الر�أ�س ،قفازات البيانات (جهاز
يرتدى مثل القفازات ،ي�سمح بالتالعب اليدوي لل�صور فـي الواقع االفرتا�ضي) ،املايك
(ملحقات الكمبيوتر) ،الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة ،روبوتات
التواجد عن بعد (ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي و خا�صة للتحكم عن بعد فـي
الآالت �أو للم�شاركة الوا�ضحة فـي الأحداث البعيدة) ،منظم رقمي للتحكم باحلرارة،
ح�سا�س كهرو�ضغطي ،الثنائيات الع�ضوية الباعثة لل�ضوء ،ال�صمام الثنائي الباعث لل�ضوء،
قطارات للقيا�س لغري اال�ستخدامات الطبية ،مقاب�س كهربائية ،برجميات لألعاب
الكمبيوتر قابلة للتحميل ،م�شاعل الإنقاذ غري متفجرة وغري نارية ،من�صات مالئمة
للكمبيوتر املحمول ،القبعات واخلوذ الواقية� ،أحزمة الوزن للغوا�صني� ،سماعات االت�صاالت
عن بعد ،جم�سمات وقوف ال�سيارات ،طابعات للتذاكر� ،أحزمة للج�سم للح�صول على الدعم
عند رفع الأثقال ،خ�شخي�شات للحيوانات تر�سل �إ�شارات لتوجيه املا�شية� ،أجهزة عر�ض
الفـيديو ،مفاتيح الت�شفـري القابلة للتحميل ال�ستقبال و�إنفاق عملة م�شفرة ،حمافظ
�إلكرتونية قابلة للتحميل ،حمطات بطاقة �إئتمان (�أجهزة تتفاعل مع بطاقات الدفع
لإجراء حتويالت مالية �إلكرتونية ،جوازات �سفر بيومرتية (عن طريق الب�صمة) ،جوازات
�سفر �إلكرتونية ،مفاتيح كهربائية ،حمددات كهربائية ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل
�أخرى و�صالت كهربائية ،مقومات التيار الكهربائي ،مفاتيح خاليا كهرباء ،مقايي�س
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للخياطني ،بواتق خمربية� ،أدوات لقيا�س �سماكة اجللد� ،سيكلوترونات م�سرعات حلقية،
كوا�شف قطع النقد املقلدة ،معتقات م�صراع الكامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة
قيا�س الكثافة� ،صور كرتونية متحركة� ،أحوا�ض خمربية ،كوا�شف معادن لغايات �صناعية
�أو ع�سكرية� ،أجهزة �سرب بال�صدى ،كوا�شف ،م�صراع الكامريا للت�صوير الفوتوغرافـي،
�أغ�شية �صوتية� ،أجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح الفوتوغرافـية ال�شفافة ،كامريات للت�صوير
الفوتوغرافـي� ،شرائح للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة عر�ض ال�شرائح� ،أجهزة قيا�س
امل�سافات� ،آالت �إمالئية� ،أجهزة حيود جمهريات ،مكربات �صوت ،مفاتيح قطع الدارات
الكهربائية� ،أجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،ميكرو�سكوبيات جماهر� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافات،
�أجهزة حتديد املدى ،لوحات توزيع كهربائية ،دواليب توزيع كهربائية ،بو�صالت للقيا�س،
مقايي�س� ،أجهزة قيا�س ،دينامو مرتات �أجهزة قيا�س القوة ،م�ؤ�شرات من�سوب املاء� ،سالمل
جناة من احلرق ،م�صابيح وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي� ،سماعات هواتف� ،شا�شات
فلورية� ،شا�شات �إ�سقاط ،دروع وجه واقية للعمال� ،شا�شات للت�صوير الفوتوغرافـي ،م�صارف
لال�ستخدام فـي الت�صوير الفوتوغرافـي ،م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي� ،أدوات قيا�س كهربائية،
كابالت كهربائية� ،أنابيب كهربائية ،لوحات حتكم كهربائية ،خليات غلفانية ،و�صالت
للخطوط الكهربائية ،و�صالت كهربائية ،مرحالت كهربائية� ،أجهزة حتليل كهربائي،
�أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد� ،أجهزة تنظيف �إ�سطوانات
الفونوغراف� ،أ�شرطة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافات للمركبات ،بكرات لف
للت�صوير الفوتوغرافـي� ،إ�شارات �آلية� ،أجهزة عر�ض ال�صور التو�ضيحية� ،أنابيب �إختبار،
�أجهزة وزن ،ثرمو�ستات منظمات احلرارة� ،أجهزة قيا�س الطاقة� ،أدوات و�آالت فح�ص املواد،
�شمعدانات فح�ص البي�ض ،حمددات قيا�س ،حمددات قيا�س البنزين ،واقيات من ال�شرر،
�صناديق م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية� ،أجهزة �إختبار لي�ست لغايات
طبية� ،أجهزة قيا�س معامل الإنك�سار� ،أجهزة قيا�س مدة التعر�ض لل�ضوء �أجهزة قيا�س �شدة
الإ�ضاءة� ،آالت �إعداد الفواتري� ،أجهزة تخمري �أجهزة خمربية� ،أجهزة �أمان حلركة مرور
ال�سكك احلديدية� ،أ�سالك كهربائية� ،أ�سالك مغناطي�سية ،كتل ثقل الفادن ،خيوط الفادن
خيوط ال�شاقول� ،شبكات للوقاية من احلوادث� ،شبكات �إنقاذ ،م�شمع �أمان� ،أجهزة قطع
الأفالم،مر�شحات فالتر ,لكمامات التنف�س ،مر�شحات فالتر للت�صوير الفوتوغرافـي،
�أجهزة �شحن البطاريات� ،أجهزة عالية الرتدد ،ارماتورات كهربائية� ،أجهزة معاجلة
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البيانات ،مرايا ملراقبة العمال� ،أجهزة ات�صال داخلي ،حامالت لل�صفائح املعتمة للت�صوير
الفوتوغرافـي ،مقومات عك�سية كهربائية� ،أجهزة ت�أين لي�ست ملعاجلة الهواء �أو املاء ،ثقوب
مراقبة عد�سات مكربة للأبواب ،حمددات �أطراف املالب�س� ،أثاث م�صنوع خ�صي�صا
للمختربات� ،أجهزة قيا�س كثافة اللنب� ،أجهزة قيا�س الثقل النوعي للنب ،م�صابيح للغرف
املظلمة للت�صوير الفوتوغرافـي ،فواني�س ب�صرية ،فواني�س �سحرية ،فواني�س �إ�شارة� ،أجهزة
ليزر لي�ست لغايات طبية ،عد�سات ب�صرية ،موازين للر�سائل ،م�سجالت �أدوات قيا�س،
خيوط ال�سرب ،نظارات مكربة ب�صرية� ،أجهزة قيا�س الرتدد ،م�صاهر� ،أجهزة راديو ،بلورات
غالينا كوا�شف ،بطاريات غلفانية ،قفازات للوقاية من احلوادث ،قفازات للغوا�صني ،قفازات
واقية من �أ�شعة �أك�س للغايات ال�صناعية� ،أدوات �إختبار الغاز� ،أجهزة قيا�س الغاز �أدوات
قيا�س� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة� ،شواخ�ص الت�سوية �أدوات م�سح� ،أجهزة جتفـيف للت�صوير
الفوتوغرافـي� ،أجهزة تلميع تزجيج ,لل�صور الفوتوغرافـية ،م�ساطر �أدوات قيا�س� ،أواين
زجاجية مدرجة� ،شا�شات للحفر الفوتوغرافـي� ،شبكات للبطاريات ،مالب�س واقية من
احلريق ،م�ستقبالت �سمعية وب�صرية� ،أجهزة هليوغرافـية� ،صور جم�سمة� ،أجهزة قيا�س
رطوبة اجلو ،خيوط متييز للأ�سالك الكهربائية� ،أغلفة متييز للأ�سالك الكهربائية،
�أجهزة ومعدات �إنقاذ ،فوهات خراطيم �إطفاء احلريق ،عربات املطافئ ،م�ضخات الإطفاء،
م�ؤ�شرات درجة امليل ،عدادات �سيارات الأجرة ،م�ؤ�شرات الكمية ،حمددات قيا�س التفريغ،
م�ؤ�شرات ال�سرعة ،ملفات حث كهربائية� ،إ�شارات �ضوئية ،الفتات نيونية ،نظارات ب�صرية،
�أدوات حتتوي على عد�سات عينية ،موازين للم�ساحني ،عد�سات للنظارات� ،سلع ب�صرية،
�أجهزة قيا�س �ضغط الغاز �أو ال�سائل ،بري�سكوبات مناظري مراقبة غري مرئية� ،أقنعة واقية،
�أدوات ر�سم هند�سي� ،آليات تعمل بقطع النقد لأجهزة التلفزيون،ميغافونات م�ضخمات
�صوتية� ،أجهزة ذاكرات حا�سوب ،م�ساطر للنجارين ،موازين ت�سوية زئبقية� ،أجهزة قيا�س
ال�سرعة للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة قيا�س دقيقة� ،أدوات قيا�س� ،آالت ر�صد جوي ،مرت
�أدوات قيا�س ،لوالب ميكرومرتية للأدوات الب�صرية ،ميكروفونات� ،أجهزة تقطيع �شرائح
دقيقة ،مفاتيح زمنية �أتوماتيكية ،مرايا ب�صرية� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة
و�أدوات مالحية� ،أجهزة �إ�شارة بحرية� ،أدوات مالحية� ،أطر للنظارات ،بطاريات ،كهربائية،
مدخرات ،كهربائية ،م�سوايات �أدوات حتديد اخلطوط الأفقية� ،أدوات الت�سوية ،منا�شري
ب�صرية� ،أدوات ر�صد ،مناقل ثمنية ،اومرتات �أجهزة قيا�س املقاومة بالأوم� ،أجهزة قيا�س
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الطول املوجي� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،زجاج ب�صريات� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب
م�سجلة ،ا�سيلوغرافات را�سمات ذبذبية� ،أجهزة نقل الأك�سجني ،مولدات الأوزون ،حمددات
قيا�س ميكرو مرتي ،لوحات �إ�شارة م�ضيئة �أو �آلية ،ق�ضبان منع ال�صواعق ،عدادات الوقوف،
�أجهزة و�أدوات للأغرا�ض الفلكية� ،أجهزة لقيا�س �سماكة اجللود ،هيد ومرتات الأحما�ض
�أجهزة قيا�س كثافة الأحما�ض� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،أجهزة قيا�س امللوحة� ،أحوا�ض غ�سيل
للت�صوير الفوتوغرافـي ،منا�صب لأجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،م�صوبات فوتوغرافـية،
فوتو مرتات �أجهزة قيا�س �ضوئية� ،أجهزة �إر�سال ال�صور تلغرافـيا� ،أجهزة و�أدوات للعلوم
الفـيزيائية� ،أجهزة قيادة �آلية للمركبات ،نظارات �أنفـية� ،أنابيب م�ص ،لوحات م�سح م�ستوية
�أدوات م�سح� ،أجهزة قيا�س ال�سطوح� ،سدادات �أذن للغوا�صني� ،أجرا�س �أدوات �إنذار� ،أثقال،
مقايي�س اال�ستقطاب ،جمموعات مهاتفة ال�سلكية ،تلغرافات ال�سلكية� ،أجهزة قيا�س
ال�ضغط ،م�ؤ�شرات ال�ضغط� ،أجهزة عر�ض� ،أجهزة كاثودية م�ضادة للت�آكل ،واقيات �أ�سنان،
بيو مرتات �أجهزة قيا�س درجات احلرارة املرتفعة� ،أجهزة رادار� ،أجهزة راديو للمركبات،
�أجهزة �إ�شعاعية للغايات ال�صناعية ،مناقل �أدوات قيا�س� ،أجهزة ومن�ش�آت لإنتاج �أ�شعة �أك�س
لي�ست لغايات طبية� ،أنابيب �أ�شعة �أك�س لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة احلماية من الأ�شعة
ال�سينية� ،أ�شعة رونتجن ,لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة هاتف ،تل�سكوبات ك�أ�سرة� ،أجهزة
الأ�شعة ال�سينية لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة �سبكرتو�سكوبات مك�شاف طيفـي ،مقاومات
كهربائية ،ثري ومرتات موازين حرارة لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء،
�أجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي ،ريو�ستات ناظمات التيار ،موازين
موازين قبانية� ،إ�شارات م�ضيئة �أو �آلية� ،أجهزة قيا�س ال�سكر ،جم�سات لغايات علمية� ،أقمار
�صناعية للغايات العلمية� ،أغ�شية للأجهزة العلمية� ،أجهزة تعليمية ،ملفات خانقة معاوقة،
مو�صالت �أ�سالك كهربائية� ،أقفال كهربائية� ،أجهزة قيا�س ارتفاع الأج�سام الطائرة،
�صفارات �إ�شارة ،مثلثات حتذير من عطل املركبات� ،أجهزة الكرتوديناميكية للتحكم عن
بعد بالإ�شارات� ،أجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات� ،صفارات �إنذار� ،أجهزة نقل
ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت� ،أجهزة و�آالت �سرب الأعماق� ،أثقال
ر�صا�صية خليوط ال�سرب ،معدات حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة �سبكرتوغراف خمطاط
طيفـي� ،أجهزة قيا�س تقو�س العد�سات� ،أجهزة �سترييو�سكوب منظار جم�سم� ،أجهزة �سترييو
كوبية� ،إبر لأجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات� ،سلفـيتوميرتات �أجهزة قيا�س الكربيت ،طابعات
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عن بعد ،تاكومرتات �أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية ،حمددات قيا�س اللولبة الداخلية،
تلغرافات �أجهزة� ،أجهزة تلفزيونية� ،أ�سالك تلغرافات� ،أجهزة حتكم عن بعد� ،صواري
للهوائيات الال�سلكية ،ملقنات عن بعد ،ميكروفونات هواتف ،قاطع للتيار الكهربائي عن
بعد ،مناظري ثنائية ،تل�سكوبات ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة� ،أجهزة ت�سجيل الزمن ،ثيودوليتات
�أجهزة لقيا�س الزوايا ،ثرمو�ستات للمركبات� ،آالت اجلمع الكلي ،عدادات دورات ،منظمات
ال�سرعة لأجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،مر�سالت لالت�صال عن بعد ،موازين دقيقة ،مراقم
حتديد للنجار� ،صمامات مفرغة للراديو� ،أجهزة قيا�س كثافة البول� ،أجهزة قيا�س التغاير
املغناطي�سي ،ورنيات مقايي�س متناهية الدقة� ،أ�شرطة فـيديو� ،أجهزة قيا�س اللزوجة� ،أجهزة
كهربائية ملنع ال�سرقة ،منظمات الفلطية للمركبات� ،آالت �إقرتاع ،فولتمرتات �أجهزة قيا�س
الفلطية� ،أجهزة لتغيري �إبر �أجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،وحدات تقطري للتجارب املخربية،
�أ�سالك امل�صهر ،نظائر القطب ال�سلبي� ،صفارات للكالب ،تل�سكوبات ت�صويب للأ�سلحة
النارية� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أدوات �سمتية ،منارات م�ضيئة ،مما�سك للملفات
الكهربائية� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء� ،إ�شارات �ضوئية �أو �آلية للطرق ،عوامات �إنقاذ ،عوامات
�إ�شارة ،طنانات ،بو�صالت �إجتاهية� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �ضباب غري متفجرة� ،آالت ت�سجيل
النقد� ،شا�شات عر�ض �إ�شعاعية للغايات ال�صناعية ،بطاقات هوية ممغنطة ،خاليا كهربائية
�ضوئية� ،أجهزة قيا�س الكثافة الب�صرية� ،أقرا�ص مغناطي�سية� ،أقرا�ص مرنة� ،أ�شرطة
تنظيف الر�ؤو�س الكهر�ضوئية للت�سجيل ،م�سجالت فـيديو ،لوحات مفاتيح لأجهزة
احلا�سوب ،دارات متكاملة� ،شبه مو�صالت ،رقائق دارات متكاملة ،كاثودات ،ثياب �إنقاذ،
�أحزمة �إنقاذ� ،أجهزة و�أدوات كيميائية� ،أفالم ت�صوير �سينمائي معر�ضة لل�ضوء ،مواد
امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكابالت ،عد�سات ال�صقة ،حاويات للعد�سات
الال�صقة ،حا�ضنات ال�ستنبات البكترييا ،بطاريات �شم�سية� ،أ�سالك نحا�س معزولة� ،أنابيب
تفريغ كهربائية بخالف امل�ستخدمة للإ�ضاءة� ،أغ�شية للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة
تقطري للأغرا�ض العلمية ،موزعات اجلرعات� ،أجرا�س كهربائية للأبواب ،علب للنظارات،
�أفران عالية احلرارة للتجارب املخربية� ،ألياف ب�صرية فتائل تو�صيل ال�ضوء� ،أ�سالك
هواتف� ،أفالم �أ�شعة �سينية معر�ضة لل�ضوء ،مر�شحات فالتر ,الأ�شعة فوق البنف�سجية
للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أبواق للمكربات ال�صوتية ،منا�صب ثالثية القوائم للكامريات،
قارئات �شيفرات الأعمدة� ،صادرات واقية من الر�صا�ص ،عوامات دليلية ،رقاقات �شرائح
-119-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

�سيليكونية ,للدوائر املتكاملة� ،أجهزة ا�ست�شراب لال�ستخدام املخربي ،كرونوغرافات �أجهزة
ت�سجيل الزمن� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية ،ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط،
برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
مكثفات ب�صرية ،قارئات �صوتية ،قارئات معدات معاجلة البيانات ،حجرات �إزالة ال�ضغط،
�أجهزة ر�سم خطوط بيانية� ،أقنعة للغوا�صني� ،أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري،
بطاقات مغناطي�سية م�شفرة� ،آالت فاك�س ،قوارب �إطفاء احلريق� ،أجهزة بينية لأجهزة
احلا�سوب� ،صناديق نغم لأجهزة احلا�سوب ،واقيات ركب للعمال ،خافتات منظمات ,لل�ضوء
كهربائية ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،م�شفرات مغناطي�سية ،وحدات �أ�شرطة
مغناطي�سية لأجهزة احلا�سوب ،معاجلات بيانات �صغرية� ،أجهزة املودم� ،شا�شات عر�ض
�أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب ،قارئات حروف
ب�صرية ،و�سائط تخزين بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة
احلا�سوب ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،كوابح �أمان
بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�ضية ،ما�سحات معدات معاجلة
بيانات ،كوا�شف دخان ،ترانز�ستورات �إلكرتونية� ،صور �أ�شعة �أك�س بخالف امل�ستخدمة
لغايات طبية ،جلب تو�صيل للكابالت الكهربائية ،معدادات ،مفكرات �إلكرتونية� ،آالت الرد
على املكاملات الهاتفـية ،كامريات فـيديو ،م�سجالت الكا�سيت� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص
املدجمة� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست لغايات طبية ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب،
ق�ضبان مكهربة لتثبيت الأ�ضواء الك�شافة� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،بطاقات بيانية
�إلكرتونية للب�ضائع ،بطانيات �إخماد احلريق� ،أجهزة �إ�ضاءة وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي،
بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية ،مالعق قيا�س ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري،
لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،حا�سبات جيب� ،أحذية للوقاية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق،
�شبكات ر�ش للوقاية من احلريق ،كابالت ت�شغيل للمحركات ،نظارات �شم�سية� ،ساعات
الدوام �أدوات ت�سجيل الزمن ،علب �أ�شرطة فـيديو ،لفافات تخزين �ألعاب الفـيديو� ،شا�شات
فـيديو ،هواتف فـيديو ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،مالقط �أنفـية للغوا�صني
وال�سباحني ،خوذ واقية للألعاب الريا�ضية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج
حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل� ،أجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين ،مغناطي�سات
للزينة ،هواتف حممولة ،لبادات الف�أرة ،م�سجالت �صغرية احلجم ،م�ساند ر�سغ لال�ستخدام
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مع �أجهزة احلا�سوب ،كابالت متحدة املحور ،كابالت �ألياف ب�صرية� ،أغطية للمخارج
الكهربائية ،حمددات عمق البحر� ،سياجات مكهربة ،برامج �ألعاب حا�سوب� ،سماعات الر�أ�س،
كوابح �إ�ضاءة� ،أجهزة نداء ال�سلكي� ،أجهزة للأقمار �صناعية� ،صمامات ت�شغل مبلفات لولبية
مفاتيح كهرومغناطي�سية� ،أدوات واقية من التغري املفاجئ فـي الفلطية ،هواتف ال�سلكية،
خماريط الريح لبيان اجتاه الريح ،م�ؤ�شرات �إلكرتونية �ضوئية ،متاثيل �إنعا�ش �أجهزة
تعليمية ،منظمات �إ�ضاءة امل�سرح ،ملفات كهربائية ،م�سارعات ج�سيمات ،قطع عاك�سة تلب�س
للوقاية من حوادث املرور� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي ،مالب�س
واقية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية بطاريات،
�صناديق بطاريات� ،أجهزة قيا�س حم�ض البطاريات� ،أجهزة قيا�س كثافة ال�سوائل� ،صفائح
للبطاريات� ،صفارات حتذير� ،أجهزة �إنذار �صوتية ،قنوات تو�صيل ال�صوت� ،إ�سطوانات
الفونوغراف� ،أنابيب للتخاطب ،اكتينومرتات �أجهزة قيا�س �شدة الإ�شعاع ،ماكينات جمع،
�أجهزة قيا�س كثافة الهواء� ،أجهزة تكبري للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة الكرت وديناميكية
للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية ،مغناطي�سات ،ملفات كهرومغناطي�سية� ،أجهزة
حتليل الهواء� ،أجهزة �إنذار� ،أجهزة قيا�س الكحول� ،أجهزة ر�صد وم�سح خرائطي �أو م�ساحي،
�أجهزة حتليل الغذاء� ،أجهزة كهربائية لال�شعال عن بعد ،بطاريات للإ�ضاءة� ،أجهزة قيا�س
االرتفاع ،قفازات ا�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث ،مالب�س ا�سب�ستو�س للوقاية من احلريق،
�أجهزة قيا�س �شدة التيار الكهربائي ،عد�سات م�ضخمة ،بدالت غو�ص� ،أجهزة كهربائية
لتبديل التيار الكهربائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية � -شركة م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص.ب ،87912 :ر.ب ،11652 :الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149101 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أنابيب ت�ضخيم� ،أجهزة قيا�س �سرعة الرياح ،حلقات
معايرة ،طفايات احلريق� ،أنودات ،بطاريات �أنود ،هوائيات،
نظارات مانعة للبهر� ،سواتر للخوذ� ،أجهزة كهربائية مانعة للت�شوي�ش ،حموالت كهربائية،
�أجهزة ب�صرية لقيا�س الفتحات� ،آالت عد وفرز النقود� ،صناديق توزيع كهربائية ،معدات
م�ساحة� ،سال�سل م�ساحة ،عد�سات للت�صوير الفوتوغرافـي الفلكي� ،صمامات مقاومة
حرارية� ،أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية� ،صناديق نغم مو�سيقية� ،آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد� ،آليات للأجهزة التي تعمل بالعداد ،فرجارات ،دارات مقارنة� ،أجهزة �إنذار �ضد
احلريق� ،أجهزة �إنذار �آلية تبني انخفا�ض ال�ضغط فـي �إطارات املركبات ،بدالت واقية
للطيارين� ،أجرا�س �إنذار كهربائية ،ق�ضبان للم�ستك�شفـني حتت املاء ،طوافات �إنقاذ ،موازين،
بالونات ر�صد جوي� ،أجهزة �إزالة التمغنط للأ�شرطة املغناطي�سية ،م�سجالت �شريطية،
�أ�شرطة مغناطي�سية ،بارومرتات �أجهزة قيا�س ال�ضغط اجلوي� ،آالت وزن ،ج�سور قبانية،
خامدات حريق� ،أجهزة �شحن البطاريات الكهربائية� ،أجهزة بيتاترون ،موزعات تذاكر،
كبائن ملكربات ال�صوت ،عد�سات مكربة ،طرفـيات تو�صيل كهربائية� ،سدادات م�ؤ�شرات
ال�ضغط لل�صمامات ،غلفانومرتات� ،أزرار كبا�سة للأجرا�س� ،صناديق فرعية كهربائية،
�أذرع �صوتية لأجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،موازين ت�سوية كحولية� ،آالت مكتبية للبطاقات
املخرمة� ،أغلفة للكابالت الكهربائية ،براويز لل�شرائح الفوتوغرافـية �إطارات ،قواعد
ح�ساب دائرية ،م�ساطر �إنزالقية� ،آالت حا�سبة ،فرجارات قيا�س �إنزالقية ،دالئل ت�شغيل
�أدوات قيا�س� ،أجهزة لطباعة املخططات والت�صاميم الزرقاء ،كامريات ت�صوير �سينمائي،
�أنابيب �شعرية ،حامالت لت�سجيل ال�صوت ،خوذ واقية� ،أجهزة تنف�س بخالف امل�ستخدمة
للتنف�س اال�صطناعي ،خوذ عمال اللحام� ،سال�سل للنظارات� ،أجهزة تنظيم احلرارة ،غرف
مظلمة للت�صــويـ ــر الفوتوغرافـي� ،أدوات �ضبط املراجــل ،منا�صب جتفـيف للت�صــويـ ــر
الفوتوغرافـي� ،أجهزة لإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي ،دارات مطبوعة� ،أ�ضواء وما�ضة
�أ�ض ــواء �إ�ش ــارة� ،أجرا�س �إ�ش ــارة ،حاويات لل�شرائح املجهرية ،جممعات كهربائية ،من�ش�آت
كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية� ،صناديق مفاتيح كهربائية ،مبدالت التيار
الكهربائي ،بو�صالت بحرية ،عد�سات عينية ،عدادات الأ�سنان ،عدادات اخلطى ،عدادات،
بندوالت �إيقاع ،مكثفات نواقل كهربائية ،موا�سري �أ�سالك كهربائية� ،أدوات �أقفال الدارات
الكهربائية ،مو�صالت كهرباء� ،صناديق تو�صيل كهربائية ،لوحات مفاتيح كهربائية،
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مالم�سات كهربائية� ،أجهزة فح�ص الدمغات الربيدية� ،أجهزة تنظيم كهربائية �أجهزة
مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية� ،أجهزة �ضبط ال�سرعة للمركبات ،حموالت كهربائية� ،آالت
ت�صوير فوتوغرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية ،خيوط للنظارات� ،أوعية تقطري ،منا�صب
لأوعية التقطري ،عد�سات تقومي الب�صر ب�صرية ،عد�سات �شيئية ب�صرية� ،أدوات درا�سات
كونية� ،ساعات توقيت �سلق البي�ض �ساعات رملية �شرائح جينات� ،أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص
فـيديو رقمية� ،أجهزة ال�صراف الآيل� ،أجهزة �إ�شارة �ضوئية �أجهزة الإ�شارة� ،أطقم غري
يدوية للهواتف ،حاجبات ا�سب�ستو�س لرجال الإطفاء ،خوذ ركوب اخليل والدراجات،
مالب�س م�صنعة خ�صي�صا للمختربات� ،أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة� ،أجهزة اال�ستقبال
و الإر�سال ،حتميل نغمات للهواتف النقالة ،حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور،
دمى �إختبار الت�صادم ،خمترب مركزي ،لوحات الدوائر املطبوعة� ،سواقة فال�ش� ،أجهزة
نظام حتديد املواقع العاملي ،م�شغالت و�سائط حممولة� ،أ�شرطة الهاتف اخلليوي ،ثنائيات
الإ�شعاع امل�ضيئة� ،صمامات ثالثية ،حموالت على مراحل ،حوا�سيب حممولة ،خراطيم
لإطفاء احلريق ،حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة� ،أكمام للحوا�سب املحمولة� ،إطارات
�صور �إلكرتونية� ،صحون برتي� ،أنابيب بيتو ،ا�ستوبو�سكوب� ،أكواز املرور ،م�ؤ�شرات درجة
احلرارة ،لال�ستخدام غري الطبي ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات
كتب �إلكرتونية ،هواتف ذكية ،لفافات م�ساحيق الطابعات والنا�سخات الفوتوغرافـية ،غري
معب�أة ،جهاز مراقبة الأطفال ،جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو� ،أغطية عد�سات ،حوا�سيب
لوحية ،بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح ،م�شفرة ،نظارات ثالثية الأبعاد ،بطاقات ذاكرة
لأجهزة �ألعاب الفـيديو مالب�س م�ضادة للر�صا�ص� ،أجهزة لقيا�س الت�سارع ،مهايئات
كهربائية ،كب�سوالت عائمة للنجدة فـي حاالت الكوارث الطبيعية ،عتاد احلا�سوب� ،ألواح
�شم�سية لإنتاج الكهرباء ،هواتف خلوية ،مناظري ت�صويب للمدفعية ،الفتات رقمية� ،أجهزة
حممولة لتقفـي الن�شاط� ،أجهزة �شحن لل�سجائر الإلكرتونية� ،أ�سورة مو�صولة �أجهزة
قيا�س� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية ،دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية
الأرجل ويدوية اال�ستعمال� ،أجهزة قيا�س ال�سعرات احلرارية� ،أجهزة قيا�س التدفق� ،صدرية
�سالمة عاك�سة ،قالدات �إلكرتونية لرتوي�ض احليوانات� ،أجهزة توجيه لال�ستخدام مع
حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو ،نظارات ذكية� ،ساعات ذكية� ،أجهزة �إطفاء
النريان� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب ،واقيات �أ�سنان للريا�ضة ،واقيات ر�أ�س
للريا�ضة� ،إبر للبو�صالت امل�ساحية ،م�سكوكات �أمنية �أجهزة ت�شفـري� ،أجهزة ك�شف بالأ�شعة
دون احلمراء� ،أغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،موازين للر�ضع ،نظم �إلكرتونية
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خا�صة بالأبواب املتداخلة الإقفال للتحكم فـي النفاذ ،كامريات الت�صوير احلراري ،موازين
مع وظيفة قيا�س كتلة اجل�سم� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية ،ال�صناديق ال�سوداء م�سجل
البيانات ،حمطات الأر�صاد اجلوية الرقمية ،حمطات �شحن املركبات الكهربائية ،حمطات
طرفـية تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ،خوامت ذكية ،وحدات م�ؤثرات كهربائية و�إلكرتونية
للآالت املو�سيقية ،واجهات �سمعية ،معادالت �أجهزة �صوتية ،مكرب ال�صوت الفرعي ،موازين
احلمامات� ،أجهزة قيا�س احلرارة والرطوبة ،رقاقة بيولوجية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة
للهواتف الذكية� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي� ،سبورة تفاعلية �إلكرتونية� ،إن�سان �آيل ذو
موا�صفات ب�شرية وذكاء ا�صطناعي� ،أجهزة مزج ال�صوت ،بطاريات لل�سجائر الإلكرتونية،
�سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة حتكم عن بعد ،نوتة مو�سيقية �إلكرتونية قابلة
للتنزيل ،م�ساطر تائية للقيا�س ،زوايا للقيا�س ،م�ساطر قائمة الزاوية للقيا�س� ،شا�شات
�إلكرتونية رقمية ،رجل �آيل للمختربات ،رجل �آيل لأغرا�ض التعليم ،رجل �آيل للمراقبة
لأغرا�ض �أمنية� ،أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو
القابلة للتحميل� ،أجهزة حتديد مواقع الأقمار ال�صناعية� ،أدوات حتديد قيا�س اخلوامت،
�أدوات حتديد قيا�س الأ�صابع ،حوا�سيب الزبون النحيف ،كامريات الر�ؤية اخللفـية للعربات،
قوامي�س �إلكرتونية حممولة باليد� ،أجهزة حماكاة للتدريب على الإنعا�ش� ،أربطة للأ�سالك
الكهربائية لل�سيارات� ،أنابيب تنف�س للغط�س� ،صافرات ريا�ضية ،برامج �شا�شة التوقف
للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل عد�سات ل�صور ال�سيلفـي ،ر�سومات قابلة للتحميل
للهواتف النقالة� ،أجهزة ات�صاالت على �شكل جموهرات ،حوا�سيب ميكن �إرتدا�ؤها� ،شا�شات
لعر�ض الفـيديو ميكن �إرتدا�ؤها� ،أجهزة ت�صوير بالرنني املغناطي�سي ،لأغرا�ض غري طبية،
�شعلة �إنقاذ �ضوئية ليزرية ،خراطي�ش (عبوات) حرب ،فارغة ،للطابعات و �آالت الن�سخ (�آالت
الت�صوير) ،دوا�سات واه  -واه (الت�أثري املو�سيقي املطبق على الآالت النحا�سية بالتناوب و
تطبيق و �إزالة كتم ال�صوت و على الغيتار الكهربائي من خالل التحكم فـي الإخراج من
مكرب لل�صوت مع دوا�سة)� ،أدوات قيا�س الطول ،مقرات (مراكز) ت�صفـيف ال�شعر (�أدوات
التعليم)� ،أجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح االفرتا�ضية ،بطانيات للبقاء على قيد احلياة،
قوارب جناة ،حملالت �أحجام ج�سيمات متناهية ال�صغر� ،ضمادة (ح�شوة) للأذن خا�صة
ل�سماعات الر�أ�س ،قفازات البيانات (جهاز يرتدى مثل القفازات ،ي�سمح بالتالعب اليدوي
لل�صور فـي الواقع االفرتا�ضي) ،املايك (ملحقات الكمبيوتر) ،الرموز االنفعالية التي
ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة ،روبوتات التواجد عن بعد (ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع
االفرتا�ضي و خا�صة للتحكم عن بعد فـي الآالت �أو للم�شاركة الوا�ضحة فـي الأحداث
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البعيدة) ،منظم رقمي للتحكم باحلرارة ،ح�سا�س كهرو�ضغطي ،الثنائيات الع�ضوية الباعثة
لل�ضوء ،ال�صمام الثنائي الباعث لل�ضوء ،قطارات للقيا�س لغري اال�ستخدامات الطبية،
مقاب�س كهربائية ،برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل ،م�شاعل الإنقاذ غري
متفجرة وغري نارية ،من�صات مالئمة للكمبيوتر املحمول ،القبعات واخلوذ الواقية� ،أحزمة
الوزن للغوا�صني� ،سماعات االت�صاالت عن بعد ،جم�سمات وقوف ال�سيارات ،طابعات
للتذاكر� ،أحزمة للج�سم للح�صول على الدعم عند رفع الأثقال ،خ�شخي�شات للحيوانات
تر�سل �إ�شارات لتوجيه املا�شية� ،أجهزة عر�ض الفـيديو ،مفاتيح الت�شفـري القابلة للتحميل
ال�ستقبال و�إنفاق عملة م�شفرة ،حمافظ �إلكرتونية قابلة للتحميل ،حمطات بطاقة �إئتمان
(�أجهزة تتفاعل مع بطاقات الدفع لإجراء حتويالت مالية �إلكرتونية ،جوازات �سفر
بيومرتية عن طريق الب�صمة) ،جوازات �سفر �إلكرتونية ،مفاتيح كهربائية ،حمددات
كهربائية ،قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية ،مقومات التيار
الكهربائي ،مفاتيح خاليا كهرباء ،مقايي�س للخياطني ،بواتق خمربية� ،أدوات لقيا�س
�سماكة اجللد� ،سيكلوترونات م�سرعات حلقية ،كوا�شف قطع النقد املقلدة ،معتقات م�صراع
الكامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة قيا�س الكثافة� ،صور كرتونية متحركة� ،أحوا�ض
خمربية ،كوا�شف معادن لغايات �صناعية �أو ع�سكرية� ،أجهزة �سرب بال�صدى ،كوا�شف،
م�صراع الكامريا للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أغ�شية �صوتية� ،أجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح
الفوتوغرافـية ال�شفافة ،كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي� ،شرائح للت�صوير
الفوتوغرافـي�،أجهزة عر�ض ال�شرائح� ،أجهزة قيا�س امل�سافات� ،آالت �إمالئية� ،أجهزة حيود
جمهريات ،مكربات �صوت ،مفاتيح قطع الدارات الكهربائية� ،أجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات،
ميكرو�سكوبيات جماهر� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافات� ،أجهزة حتديد املدى ،لوحات توزيع
كهربائية ،دواليب توزيع كهربائية ،بو�صالت للقيا�س ،مقايي�س� ،أجهزة قيا�س ،دينامو
مرتات �أجهزة قيا�س القوة ،م�ؤ�شرات من�سوب املاء� ،سالمل جناة من احلرق ،م�صابيح
وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي� ،سماعات هواتف� ،شا�شات فلورية� ،شا�شات �إ�سقاط ،دروع
وجه واقية للعمال� ،شا�شات للت�صوير الفوتوغرافـي ،م�صارف لال�ستخدام فـي الت�صوير
الفوتوغرافـي ،م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي� ،أدوات قيا�س كهربائية ،كابالت كهربائية� ،أنابيب
كهربائية ،لوحات حتكم كهربائية ،خليات غلفانية ،و�صالت للخطوط الكهربائية ،و�صالت
كهربائية ،مرحالت كهربائية� ،أجهزة حتليل كهربائي� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية،
معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد� ،أجهزة تنظيف �إ�سطوانات الفونوغراف� ،أ�شرطة ت�سجيل
ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل امل�سافات للمركبات ،بكرات لف للت�صوير الفوتوغرافـي� ،إ�شارات
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�آلية� ،أجهزة عر�ض ال�صور التو�ضيحية� ،أنابيب �إختبار�،أجهزة وزن ،ثرمو�ستات منظمات
احلرارة� ،أجهزة قيا�س الطاقة� ،أدوات و�آالت فح�ص املواد� ،شمعدانات فح�ص البي�ض،
حمددات قيا�س ،حمددات قيا�س البنزين ،واقيات من ال�شرر� ،صناديق م�صنوعة خ�صي�صا
للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية� ،أجهزة �إختبار لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة قيا�س معامل
الإنك�سار� ،أجهزة قيا�س مدة التعر�ض لل�ضوء �أجهزة قيا�س �شدة الإ�ضاءة� ،آالت �إعداد
الفواتري� ،أجهزة تخمري �أجهزة خمربية� ،أجهزة �أمان حلركة مرور ال�سكك احلديدية،
�أ�سالك كهربائية� ،أ�سالك مغناطي�سية ،كتل ثقل الفادن ،خيوط الفادن خيوط ال�شاقول،
�شبكات للوقاية من احلوادث� ،شبكات �إنقاذ ،م�شمع �أمان� ،أجهزة قطع الأفالم،مر�شحات
فالتر ,لكمامات التنف�س ،مر�شحات فالتر للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة �شحن
البطاريات� ،أجهزة عالية الرتدد ،ارماتورات كهربائية� ،أجهزة معاجلة البيانات ،مرايا
ملراقبة العمال� ،أجهزة ات�صال داخلي ،حامالت لل�صفائح املعتمة للت�صوير الفوتوغرافـي،
مقومات عك�سية كهربائية� ،أجهزة ت�أين لي�ست ملعاجلة الهواء �أو املاء ،ثقوب مراقبة عد�سات
مكربة للأبواب ،حمددات �أطراف املالب�س� ،أثاث م�صنوع خ�صي�صا للمختربات� ،أجهزة
قيا�س كثافة اللنب� ،أجهزة قيا�س الثقل النوعي للنب ،م�صابيح للغرف املظلمة للت�صوير
الفوتوغرافـي ،فواني�س ب�صرية ،فواني�س �سحرية ،فواني�س �إ�شارة� ،أجهزة ليزر لي�ست لغايات
طبية ،عد�سات ب�صرية ،موازين للر�سائل ،م�سجالت �أدوات قيا�س ،خيوط ال�سرب ،نظارات
مكربة ب�صرية� ،أجهزة قيا�س الرتدد ،م�صاهر� ،أجهزة راديو ،بلورات غالينا كوا�شف ،بطاريات
غلفانية ،قفازات للوقاية من احلوادث ،قفازات للغوا�صني ،قفازات واقية من �أ�شعة �أك�س
للغايات ال�صناعية� ،أدوات �إختبار الغاز� ،أجهزة قيا�س الغاز �أدوات قيا�س� ،أجهزة و�أدوات
م�ساحة� ،شواخ�ص الت�سوية �أدوات م�سح� ،أجهزة جتفـيف للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة
تلميع تزجيج ,لل�صور الفوتوغرافـية ،م�ساطر �أدوات قيا�س� ،أواين زجاجية مدرجة� ،شا�شات
للحفر الفوتوغرافـي� ،شبكات للبطاريات ،مالب�س واقية من احلريق ،م�ستقبالت �سمعية
وب�صرية� ،أجهزة هليوغرافـية� ،صور جم�سمة� ،أجهزة قيا�س رطوبة اجلو ،خيوط متييز
للأ�سالك الكهربائية� ،أغلفة متييز للأ�سالك الكهربائية� ،أجهزة ومعدات �إنقاذ ،فوهات
خراطيم �إطفاء احلريق ،عربات املطافئ ،م�ضخات الإطفاء ،م�ؤ�شرات درجة امليل ،عدادات
�سيارات الأجرة ،م�ؤ�شرات الكمية ،حمددات قيا�س التفريغ ،م�ؤ�شرات ال�سرعة ،ملفات حث
كهربائية� ،إ�شارات �ضوئية ،الفتات نيونية ،نظارات ب�صرية� ،أدوات حتتوي على عد�سات
عينية ،موازين للم�ساحني ،عد�سات للنظارات� ،سلع ب�صرية� ،أجهزة قيا�س �ضغط الغاز �أو
ال�سائل ،بري�سكوبات مناظري مراقبة غري مرئية� ،أقنعة واقية� ،أدوات ر�سم هند�سي� ،آليات
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تعمل بقطع النقد لأجهزة التلفزيون،ميغافونات م�ضخمات �صوتية� ،أجهزة ذاكرات
حا�سوب ،م�ساطر للنجارين ،موازين ت�سوية زئبقية� ،أجهزة قيا�س ال�سرعة للت�صوير
الفوتوغرافـي� ،أجهزة قيا�س دقيقة� ،أدوات قيا�س� ،آالت ر�صد جوي ،مرت �أدوات قيا�س،
لوالب ميكرومرتية للأدوات الب�صرية ،ميكروفونات� ،أجهزة تقطيع �شرائح دقيقة ،مفاتيح
زمنية �أتوماتيكية ،مرايا ب�صرية� ،أجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة و�أدوات مالحية،
�أجهزة �إ�شارة بحرية� ،أدوات مالحية� ،أطر للنظارات ،بطاريات ،كهربائية ،مدخرات،
كهربائية ،م�سوايات �أدوات حتديد اخلطوط الأفقية� ،أدوات الت�سوية ،منا�شري ب�صرية،
�أدوات ر�صد ،مناقل ثمنية ،اومرتات �أجهزة قيا�س املقاومة بالأوم� ،أجهزة قيا�س الطول
املوجي� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،زجاج ب�صريات� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة،
ا�سيلوغرافات را�سمات ذبذبية� ،أجهزة نقل الأك�سجني ،مولدات الأوزون ،حمددات قيا�س
ميكرو مرتي ،لوحات �إ�شارة م�ضيئة �أو �آلية ،ق�ضبان منع ال�صواعق ،عدادات الوقوف،
�أجهزة و�أدوات للأغرا�ض الفلكية� ،أجهزة لقيا�س �سماكة اجللود ،هيد ومرتات الأحما�ض
�أجهزة قيا�س كثافة الأحما�ض� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،أجهزة قيا�س امللوحة� ،أحوا�ض غ�سيل
للت�صوير الفوتوغرافـي ،منا�صب لأجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي ،م�صوبات فوتوغرافـية،
فوتو مرتات �أجهزة قيا�س �ضوئية� ،أجهزة �إر�سال ال�صور تلغرافـيا� ،أجهزة و�أدوات للعلوم
الفـيزيائية� ،أجهزة قيادة �آلية للمركبات ،نظارات �أنفـية� ،أنابيب م�ص ،لوحات م�سح م�ستوية
�أدوات م�سح� ،أجهزة قيا�س ال�سطوح� ،سدادات �أذن للغوا�صني� ،أجرا�س �أدوات �إنذار� ،أثقال،
مقايي�س اال�ستقطاب ،جمموعات مهاتفة ال�سلكية ،تلغرافات ال�سلكية� ،أجهزة قيا�س
ال�ضغط ،م�ؤ�شرات ال�ضغط� ،أجهزة عر�ض� ،أجهزة كاثودية م�ضادة للت�آكل ،واقيات �أ�سنان،
بيو مرتات �أجهزة قيا�س درجات احلرارة املرتفعة� ،أجهزة رادار� ،أجهزة راديو للمركبات،
�أجهزة �إ�شعاعية للغايات ال�صناعية ،مناقل �أدوات قيا�س� ،أجهزة ومن�ش�آت لإنتاج �أ�شعة �أك�س
لي�ست لغايات طبية� ،أنابيب �أ�شعة �أك�س لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة احلماية من الأ�شعة
ال�سينية� ،أ�شعة رونتجن ,لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة هاتف ،تل�سكوبات ك�أ�سرة� ،أجهزة
الأ�شعة ال�سينية لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة �سبكرتو�سكوبات مك�شاف طيفـي ،مقاومات
كهربائية ،ثري ومرتات موازين حرارة لي�ست لغايات طبية� ،أجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء،
�أجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س اال�صطناعي ،ريو�ستات ناظمات التيار ،موازين
موازين قبانية� ،إ�شارات م�ضيئة �أو �آلية� ،أجهزة قيا�س ال�سكر ،جم�سات لغايات علمية� ،أقمار
�صناعية للغايات العلمية� ،أغ�شية للأجهزة العلمية� ،أجهزة تعليمية ،ملفات خانقة معاوقة،
مو�صالت �أ�سالك كهربائية� ،أقفال كهربائية� ،أجهزة قيا�س ارتفاع الأج�سام الطائرة،
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�صفارات �إ�شارة ،مثلثات حتذير من عطل املركبات� ،أجهزة الكرتوديناميكية للتحكم عن
بعد بالإ�شارات� ،أجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات� ،صفارات �إنذار� ،أجهزة نقل
ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت� ،أجهزة و�آالت �سرب الأعماق� ،أثقال
ر�صا�صية خليوط ال�سرب ،معدات حتديد م�صدر ال�صوت� ،أجهزة �سبكرتوغراف خمطاط
طيفـي� ،أجهزة قيا�س تقو�س العد�سات� ،أجهزة �سترييو�سكوب منظار جم�سم� ،أجهزة �سترييو
كوبية� ،إبر لأجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات� ،سلفـيتوميرتات �أجهزة قيا�س الكربيت ،طابعات
عن بعد ،تاكومرتات �أجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية ،حمددات قيا�س اللولبة الداخلية،
تلغرافات �أجهزة� ،أجهزة تلفزيونية� ،أ�سالك تلغرافات� ،أجهزة حتكم عن بعد� ،صواري
للهوائيات الال�سلكية ،ملقنات عن بعد ،ميكروفونات هواتف ،قاطع للتيار الكهربائي عن
بعد ،مناظري ثنائية ،تل�سكوبات ،م�ؤ�شرات درجة احلرارة� ،أجهزة ت�سجيل الزمن ،ثيودوليتات
�أجهزة لقيا�س الزوايا ،ثرمو�ستات للمركبات� ،آالت اجلمع الكلي ،عدادات دورات ،منظمات
ال�سرعة لأجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،مر�سالت لالت�صال عن بعد ،موازين دقيقة ،مراقم
حتديد للنجار� ،صمامات مفرغة للراديو� ،أجهزة قيا�س كثافة البول� ،أجهزة قيا�س التغاير
املغناطي�سي ،ورنيات مقايي�س متناهية الدقة� ،أ�شرطة فـيديو� ،أجهزة قيا�س اللزوجة� ،أجهزة
كهربائية ملنع ال�سرقة ،منظمات الفلطية للمركبات� ،آالت �إقرتاع ،فولتمرتات �أجهزة قيا�س
الفلطية� ،أجهزة لتغيري �إبر �أجهزة ت�شغيل الإ�سطوانات ،وحدات تقطري للتجارب املخربية،
�أ�سالك امل�صهر ،نظائر القطب ال�سلبي� ،صفارات للكالب ،تل�سكوبات ت�صويب للأ�سلحة
النارية� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ،أدوات �سمتية ،منارات م�ضيئة ،مما�سك للملفات
الكهربائية� ،أفالم معر�ضة لل�ضوء� ،إ�شارات �ضوئية �أو �آلية للطرق ،عوامات �إنقاذ ،عوامات
�إ�شارة ،طنانات ،بو�صالت �إجتاهية� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �ضباب غري متفجرة� ،آالت ت�سجيل
النقد� ،شا�شات عر�ض �إ�شعاعية للغايات ال�صناعية ،بطاقات هوية ممغنطة ،خاليا كهربائية
�ضوئية� ،أجهزة قيا�س الكثافة الب�صرية� ،أقرا�ص مغناطي�سية� ،أقرا�ص مرنة� ،أ�شرطة
تنظيف الر�ؤو�س الكهر�ضوئية للت�سجيل ،م�سجالت فـيديو ،لوحات مفاتيح لأجهزة
احلا�سوب ،دارات متكاملة� ،شبه مو�صالت ،رقائق دارات متكاملة ،كاثودات ،ثياب �إنقاذ،
�أحزمة �إنقاذ� ،أجهزة و�أدوات كيميائية� ،أفالم ت�صوير �سينمائي معر�ضة لل�ضوء ،مواد
امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكابالت ،عد�سات ال�صقة ،حاويات للعد�سات
الال�صقة ،حا�ضنات ال�ستنبات البكترييا ،بطاريات �شم�سية� ،أ�سالك نحا�س معزولة� ،أنابيب
تفريغ كهربائية بخالف امل�ستخدمة للإ�ضاءة� ،أغ�شية للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة
تقطري للأغرا�ض العلمية ،موزعات اجلرعات� ،أجرا�س كهربائية للأبواب ،علب للنظارات،
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�أفران عالية احلرارة للتجارب املخربية� ،ألياف ب�صرية فتائل تو�صيل ال�ضوء� ،أ�سالك
هواتف� ،أفالم �أ�شعة �سينية معر�ضة لل�ضوء ،مر�شحات فالتر ,الأ�شعة فوق البنف�سجية
للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أبواق للمكربات ال�صوتية ،منا�صب ثالثية القوائم للكامريات،
قارئات �شيفرات الأعمدة� ،صادرات واقية من الر�صا�ص ،عوامات دليلية ،رقاقات �شرائح
�سيليكونية ,للدوائر املتكاملة� ،أجهزة ا�ست�شراب لال�ستخدام املخربي ،كرونوغرافات �أجهزة
ت�سجيل الزمن� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية ،ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط،
برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة،
مكثفات ب�صرية ،قارئات �صوتية ،قارئات معدات معاجلة البيانات ،حجرات �إزالة ال�ضغط،
�أجهزة ر�سم خطوط بيانية� ،أقنعة للغوا�صني� ،أقالم �إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري،
بطاقات مغناطي�سية م�شفرة� ،آالت فاك�س ،قوارب �إطفاء احلريق� ،أجهزة بينية لأجهزة
احلا�سوب� ،صناديق نغم لأجهزة احلا�سوب ،واقيات ركب للعمال ،خافتات منظمات ,لل�ضوء
كهربائية ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،م�شفرات مغناطي�سية ،وحدات �أ�شرطة
مغناطي�سية لأجهزة احلا�سوب ،معاجلات بيانات �صغرية� ،أجهزة املودم� ،شا�شات عر�ض
�أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب ،قارئات حروف
ب�صرية ،و�سائط تخزين بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة
احلا�سوب ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،كوابح �أمان
بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�ضية ،ما�سحات معدات معاجلة
بيانات ،كوا�شف دخان ،ترانز�ستورات �إلكرتونية� ،صور �أ�شعة �أك�س بخالف امل�ستخدمة
لغايات طبية ،جلب تو�صيل للكابالت الكهربائية ،معدادات ،مفكرات �إلكرتونية� ،آالت الرد
على املكاملات الهاتفـية ،كامريات فـيديو ،م�سجالت الكا�سيت� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص
املدجمة� ،أجهزة ت�شخي�ص لي�ست لغايات طبية ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب،
ق�ضبان مكهربة لتثبيت الأ�ضواء الك�شافة� ،أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية ،بطاقات بيانية
�إلكرتونية للب�ضائع ،بطانيات �إخماد احلريق� ،أجهزة �إ�ضاءة وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي،
بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية ،مالعق قيا�س ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري،
لوحات �إعالنات �إلكرتونية ،حا�سبات جيب� ،أحذية للوقاية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق،
�شبكات ر�ش للوقاية من احلريق ،كابالت ت�شغيل للمحركات ،نظارات �شم�سية� ،ساعات
الدوام �أدوات ت�سجيل الزمن ،علب �أ�شرطة فـيديو ،لفافات تخزين �ألعاب الفـيديو� ،شا�شات
فـيديو ،هواتف فـيديو ،نظارات واقية للألعاب الريا�ضية ،مالقط �أنفـية للغوا�صني
وال�سباحني ،خوذ واقية للألعاب الريا�ضية ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج
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حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل� ،أجهزة مالحة للمركبات حا�سوب طبلوين ،مغناطي�سات
للزينة ،هواتف حممولة ،لبادات الف�أرة ،م�سجالت �صغرية احلجم ،م�ساند ر�سغ لال�ستخدام
مع �أجهزة احلا�سوب ،كابالت متحدة املحور ،كابالت �ألياف ب�صرية� ،أغطية للمخارج
الكهربائية ،حمددات عمق البحر� ،سياجات مكهربة ،برامج �ألعاب حا�سوب� ،سماعات الر�أ�س،
كوابح �إ�ضاءة� ،أجهزة نداء ال�سلكي� ،أجهزة للأقمار �صناعية� ،صمامات ت�شغل مبلفات لولبية
مفاتيح كهرومغناطي�سية� ،أدوات واقية من التغري املفاجئ فـي الفلطية ،هواتف ال�سلكية،
خماريط الريح لبيان اجتاه الريح ،م�ؤ�شرات �إلكرتونية �ضوئية ،متاثيل �إنعا�ش �أجهزة
تعليمية ،منظمات �إ�ضاءة امل�سرح ،ملفات كهربائية ،م�سارعات ج�سيمات ،قطع عاك�سة تلب�س
للوقاية من حوادث املرور� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي ،مالب�س
واقية من احلوادث والإ�شعاع واحلريق ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية بطاريات،
�صناديق بطاريات� ،أجهزة قيا�س حم�ض البطاريات� ،أجهزة قيا�س كثافة ال�سوائل� ،صفائح
للبطاريات� ،صفارات حتذير� ،أجهزة �إنذار �صوتية ،قنوات تو�صيل ال�صوت� ،إ�سطوانات
الفونوغراف� ،أنابيب للتخاطب ،اكتينومرتات �أجهزة قيا�س �شدة الإ�شعاع ،ماكينات جمع،
�أجهزة قيا�س كثافة الهواء� ،أجهزة تكبري للت�صوير الفوتوغرافـي� ،أجهزة الكرت وديناميكية
للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية ،مغناطي�سات ،ملفات كهرومغناطي�سية� ،أجهزة
حتليل الهواء� ،أجهزة �إنذار� ،أجهزة قيا�س الكحول� ،أجهزة ر�صد وم�سح خرائطي �أو م�ساحي،
�أجهزة حتليل الغذاء� ،أجهزة كهربائية لال�شعال عن بعد ،بطاريات للإ�ضاءة� ،أجهزة قيا�س
االرتفاع ،قفازات ا�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث ،مالب�س ا�سب�ستو�س للوقاية من احلريق،
�أجهزة قيا�س �شدة التيار الكهربائي ،عد�سات م�ضخمة ،بدالت غو�ص� ،أجهزة كهربائية
لتبديل التيار الكهربائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة االت�صاالت ال�سعودية � -شركة م�ساهمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي املر�سالت� ،ص.ب ،87912 :ر.ب ،11652 :الريا�ض ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/6 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149730 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،م�شروبات كاكاو باحلليب ،م�شروبات
�شوكوالته باحلليب ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،م�شروبات �أ�سا�سها
البابوجن ،كاكاو� ،شاي� ،شاي مثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه املركاز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151460 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أفران الهواء ال�ساخن (�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف
والتهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرحبا لتجارة �أدوات الإنارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،39585.:دبي ،الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب131:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151452 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة قيا�س االرتفاع (الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات
الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن
والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو
حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل ،ماكينات بيع �آلية
و�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أجهزة
حا�سوب ملعاجلة البيانات� ،أجهزة �إخماد النريان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم ,0 :مرحبا لتجارة �أدوات الإنارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،39585.:دبي ،الإمارت العربية املتحدة.
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ,131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151459 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تربيد الهواء (�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف
والتهوية وتوريد املياه وللأغرا�ض ال�صحية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرحبا لتجارة �أدوات الإنارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،39585.:دبي ،الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ,131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151455 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ملفات كهربائية (الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير
الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س
والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ
ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل ،ماكينات بيع �آلية و�آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات و�أجهزة حا�سوب
ملعاجلة البيانات� ،أجهزة �إخماد النريان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرحبا لتجارة �أدوات الإنارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،39585.:دبي ،الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ,131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149256 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري مواقع �إلكرتونية تعر�ض معلومات متعلقة بخدمات الت�سليم واحلجز خلدمات
الت�سليم ،النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،توفـري املعلومات
املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�صول �أثناء النقل ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت ملواد الت�سليم،
توفـري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فـيما يتعلق بحالة اال�ستالم والت�سليم
عرب الو�صول للإنرتنت �أو بوا�سطة الهاتف ،توفـري تتبع �إلكرتوين للطرود للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149255 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الإعالنية والرتويجية ،توجيه الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،خدمات �إدارة
الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،خدمات الطلبات املحو�سبة للأطعمة والبقالة ،خدمات
الطلبات املحو�سبة التي تعر�ض ال�سلع الإ�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة ،خدمات
الطلبات عرب الإنرتنت التي تعر�ض ال�سلع الإ�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة،
تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي تعر�ض ال�سلع
الإ�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة ،خدمات حمالت البقالة عرب الإنرتنت،
خدمات مقارنة الت�سوق ،خدمات مراقبة و�إدارة وتتبع الطرود وال�شحنات ،خدمات مراقبة
وتتبع الطرود وال�شحنات ل�ضمان الت�سليم فـي الوقت املحدد لأغرا�ض الأعمال ،خدمات
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،توفـري �أنظمة �أ�سا�سها الويب وبوابات
عرب الإنرتنت فـي جمال التجارة بني امل�ستهلكني والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخال
و�إدارة وتعديل معلومات التف�ضيالت اخلا�صة بامل�ستهلكني لال�ستخدام من قبل التجار
لإن�شاء و�إدارة العرو�ض للت�سليم للم�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم107447 :
فـي الفئة  ٣٧من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات املطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سما الأفراح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠١٧/١/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145277 :
فـي الفئة  ٣٥من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات التجميل والعطور والبخور واملالب�س اجلاهزة والأحذية واحلقائب
والكماليات الأخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :البواج�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٤/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147900 :
فـي الفئة  ٣٥من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع البخور والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثمار اخلري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,319 :ر.ب� ،563 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٨/١٧ :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة143577 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/5/31 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1386 :فـي 2021/4/4م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة يا�سر و�شركائه املثالية للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الأ�صول املثالية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة ال�صناعية ،والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/9 :م
تاريـخ الت�أ�شــيــر بال�سجــــل2022/2/16 :م

-136-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة40463 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/2/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٣٣ :فـي ٢٠٠٧/٢/١٧م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فا�شون ا�س ار ال .اي ان ,ليكويدازيون
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :نييد ا�س.ار.ال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيا روما  13835 - 99فايل مو�سو� ,إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة٢٠٢١/١٢/١ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٢/١٠ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة40463 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/2/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٣٣ :فـي ٢٠٠٧/٢/١٧م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :نييد ا�س.ار.ال
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :براندامورر ا�س.بي.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيا روما  13835 - 99فايل مو�سو� ,إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة٢٠٢١/١٢/١ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٢/١٠ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة8170 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2001/10/21 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 701 :فـي 2001/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :لوتو �سبورت ايطاليا ا�س بي �أيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ال تي دبليو ات�ش بي  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 530 :فيف ـ ــث �أيـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ايـ ـ ــي ،نيوي ـ ــورك ،ان واي ,10034
الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/10/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45483 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/5/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 852 :فـي 2007/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بوردير �أي .بي .ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :برميارب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتـ ــب  ،903ج ــي ب ــي �س ــي  ،1جــي �أل تــي ،دبــي ،الإمارات
العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45484 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/5/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 852 :فـي 2007/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بوردير �أي .بي .ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :برميارب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكت ــب  ،903ج ــي ب ــي �ســي  ،1جــي �أل تــي ،دب ــي ،الإمارات
العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45485 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/5/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 852 :فـي 2007/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بوردير �أي .بي .ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :برميارب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكت ــب  ،903ج ــي ب ــي �ســي  ،1جــي �أل تــي ،دب ــي ،الإمارات
العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45486 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/5/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 852 :فـي 2007/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بوردير �أي .بي .ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :برميارب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكت ــب  ،903ج ــي ب ــي �ســي  ،1جــي �أل تــي ،دب ــي ،الإمارات
العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة45618 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/5/27 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 852 :فـي 2007/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :بوردير �أي .بي .ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :برميارب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إماراتية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :مكت ــب  ،903ج ــي ب ــي �ســي  ،1جــي �أل تــي ،دب ــي ،الإمارات
العربية املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11685 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/1/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 696 :فـي 2001/6/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ،151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة11686 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/12/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 727 :فـي 2002/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
-141-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1430

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16092 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2003/12/28 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 727 :فـي 2002/9/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16093 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2002/12/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 722 :فـي 2002/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16172 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/1/14 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 732 :فـي 2002/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة16173 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة42 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2002/12/29 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 722 :فـي 2002/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55921 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55922 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55923 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55924 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/21 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز (باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55925 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55926 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55927 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة55928 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/11/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 891 :فـي 2009/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة90037 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/8/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1096 :فـي 2015/4/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة90038 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2015/8/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1096 :فـي 2015/4/12م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة110865 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/1/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1215 :فـي 2017/10/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز (باربادو�س) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة110866 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/1/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1215 :فـي 2017/10/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز (باربادو�س) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة110867 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/1/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1215 :فـي 2017/10/22م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز ( باربادو�س ) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة125679 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/5/19 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فور�سيزون�س هوتلز (باربادو�س) ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فور �سيزونز هوتيلز (نيذيرالندز) بي فـي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :هولندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :كينجز فوردويج  1043 ، 151جي ار �أم�سرتدام هولندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :هولندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/11/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة100100 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2016/12/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1159 :فـي 2016/8/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة �سندان للتطوير �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :مدينة �سنان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 130 :ر.ب� ,1696 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة144639 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1388 :فـي 2021/4/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :أنور �سامل العا�صمي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :وريد امل�ستقبل �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 888 :ر.ب� ,411:سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105329 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/5/4 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1176 :فـي 2017/1/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :عبدالرحمن احلجري للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :الإ�ستدامة للتطوير التجاري
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/9 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28022 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/4/9 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 780 :فـي 2002/12/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :كالرن�س ا�س  .ايه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :سو�سييت فاينان�سري اف�.سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 4 :رو بريتوك�س دوما�س  ،92200نيويل� ،سور� ،سني ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2011/12/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/2/9 :
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة25147 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة31 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/11/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 772 :فـي 2004/8/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مار�س� ،إنكوربوريتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :رويال كانني يو� .إ�س� .أيه� .إنك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 500 :فاونتني ليك�س بوليفارد� ،سويت � ،100سرتيت ت�شارلز،
ميزورى  ،63301الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2019/12/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/16 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة47931 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2009/2/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 867 :فـي ٢٠٠8/7/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :براون جي ام بي ات�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :دولوجنى �أبيلين�س�س �إ�س �أر �إل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إيطالية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :فيا �إل �سيتز ،31100 - 47 ،تريفيزو� ,إيطاليا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيطاليا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة٢٠٢١/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٢/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة27596 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/1/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 776 :فـي 2004/10/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون�سون اند جون�سون
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فارما مار ،ا�س .ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :أفدا .دي لو�س رايز ،بول� ،إندي .ال ماين ،كوملينار فيجو،
 28770مدريد� ،إ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة٢٠٢٠/١/١٧ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/16 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة32831 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/4/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٧٩٥ :فـي 2005/7/16م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :جون�سون اند جون�سون
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :فارما مار ،ا�س .ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :إ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :أفدا .دي لو�س رايز ،بول� ،إندي .ال ماين ،كوملينار فيجو،
 28770مدريد� ،إ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة٢٠٢٠/١/١٧ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة105498 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٤٣ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/٧/٣ :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1159 :فـي 2017/٤/٢م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شركة باملريا للتجارة �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :جدارا للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ١ :ر.ب� ,٢١١ :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/١٠ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022 /2/١٦ :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

رقم
العالمة
 75318بارامونت بيكت�شرز كوربوري�شن التجارة وال�صناعة
 75319بارامونت بيكت�شرز كوربوري�شن التجارة وال�صناعة
 75802بارامونت بيكت�شرز كوبوري�شن التجارة وال�صناعة
ا�سان جيدا �سانايى فـي تيجاريت
التجارة وال�صناعة
73711
انونيوم �شريكيتي
� 73434صناعة تقنية البال�ستيك �س.م.م التجارة وال�صناعة
 28773بنيفـيت كوزمتيك�س كومبني التجارة وال�صناعة
 67726نورة بنت كرمي البلو�شي للتجارة التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
�سيف الطوقي �ش.م.م
68531
التجارة وال�صناعة
ا�سرتازينيكا ايه بي
7103
التجارة وال�صناعة
�شركة �صافوال
27605
التجارة وال�صناعة
�شركة �صافوال
27606
ام ا�س دي انرتنا�شيونال جي �إم
التجارة وال�صناعة
28059
بي ات�ش
ام ا�س دي انرتنا�شيونال جي �إم
التجارة وال�صناعة
28060
بي ات�ش
ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل
2012/7/11
2012/7/11
2012/8/12
2012/4/8
2012/3/24
2002/8/17
2011/4/4
2011/5/6
1992/6/23
2002/3/27
2002/3/27
2002/5/8
2002/5/8

14

 74504زويتي�س �سريفـي�سيز بي ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2012/5/26

15
16

 74505زويتي�س �سريفـي�سيز بي ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2012/5/26
التجارة وال�صناعة 1992/7/5
كينزو �أ�س ايه
7145
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م
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

رقم
العالمة
�ستيت�شتبنغ بي دي او
27071
�ستيت�شتبنغ بي دي او
27072
�ستيت�شتبنغ بي دي او
27073
� 27422ساوث بيت�ش بيفريج كومبني ,انك
بيب�سيكو ,انك
27423
بيب�سيكو ,انك
27508
بيب�سيكو ,انك
27815
بيب�سيكو ,انك
27942
بيب�سيكو ,انك
28432
بيب�سيكو ,انك
29261
�ستوكلي فان كامب انك
73384
بيب�سيكو انك
74412
بيب�سيكو انك
74413
بيب�سيكو ,انك
74568
بيب�سيكو انك
76983
بيب�سيكو ,انك
77268
بيب�سيكو ,انك
77948
فريتو الي تريدينغ كومباين
77949
جي ام بي ات�ش
وكالة زعني التجارية
27004
وكالة زعني التجارية
27005
وكالة زعني التجارية
27006
اكور
27147
 73470وارنر برو�س انرت تاينمنت انك
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2002/1/13
2002/1/13
2002/1/13
2002/3/5
2002/3/5
2002/3/18
2002/4/10
2002/4/22
2002/6/29
2002/10/27
2012/3/21
2012/5/21
2012/5/21
2012/5/27
2012/10/24
2012/11/11
2012/12/19

التجارة وال�صناعة 2012/12/19
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2002/1/5
2002/1/5
2002/1/5
2002/1/23
2012/3/26
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رقم
م
العالمة
 74345 40ال�شروق لتقنية الزجاج �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2012/5/19
ا�سـم ال�شركـة

41

68557

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

نافذة ال�شرق للم�شاريع �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2011/6/11

42

69627

دي�سكفري كوميونيكي�شينز,
ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

2011/8/8

43

69628

دي�سكفري كوميونيكي�شينز,
ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

2011/8/8

44

27213

جارارد هولدينغز ليمتد

التجارة وال�صناعة

2002/2/2

45

6635

دابر انديا املحدودة

التجارة وال�صناعة 1992/2/24

46

6636

دابر انديا املحدودة

التجارة وال�صناعة 1992/2/24

47

 72607جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

48

 72606جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

49

 72605جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

50

 72604جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

51

 72603جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

52

 72602جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

53

 72601جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

54

 72600جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

55

 72599جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7

56

 72598جمموعة بي �إن الإعالمية ذ.م.م التجارة وال�صناعة

2012/2/7
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رقم
م
العالمة
 72494 57مني �سافـيتي ابليان�سيز كومباين التجارة وال�صناعة 2012/1/30
ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

58

27550

ابجون مانوفاكتريينغ ايرالند
انليمتد كومباين

التجارة وال�صناعة

59

72869

قطر للألومنيوم املحدودة

التجارة وال�صناعة 2012/2/22

60

72870

قطر للألومنيوم املحدودة

التجارة وال�صناعة 2012/2/22

61

72871

قطر للألومنيوم املحدودة

التجارة وال�صناعة 2012/2/22

62

75178

دبي تران�سبورت كومباين
ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

2012/7/3

63

75179

دبي تران�سبورت كومباين
ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

2012/7/3

64

75180

دبي تران�سبورت كومباين
ال ال �سي

التجارة وال�صناعة

2012/7/3

65

75350

فـيزا انرتنا�شيونال
�سريفـي�سز ا�سو�سي�ش

التجارة وال�صناعة

66

75351

فـيزا انرتنا�شيونال
�سريفـي�سز ا�سو�سي�ش

التجارة وال�صناعة 2012/7/15

67

6738

كراون براند�س ليمتد

التجارة وال�صناعة 1992/11/4
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2002/3/20

2012/7/15
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ا�ستــــدراك
بالإ�شــارة �إىل �إعالن بدء �أعمـال الت�صفي ــة ل�شركـة اخلليج للخدمــات اجليوفنيــة وفحــ�ص
املواد �ش.م.م ،املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1138ال�صـادر بتاريخ  4جمادى الثانية 1437هـ،
املوافـق  13مار�س 2016م ،تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعـ ــة وترويــج اال�ستثمــار �إىل �أنه قد
مت عزل امل�صفي  /مكتب �سرية الهادي وعبدالرحمن النافع و�شركا�ؤهم ،وتعيني الأفا�ضل /
مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ،م�صفيا لل�شركـة املذكورة أ�عــاله ،وعلى اجلميع
مراجعة امل�صفي فـي كافة الأمور التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة على العنوان الآتي:
�ص.ب 428 :ر.ب131 :
هاتف رقم99461960 - 24665355 :
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدمية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة القدمية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١٧٠٢٧٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٧١:ر.ب٦٢٠:
هاتف رقم٢٤٤٨٦٠٧٣- ٩٥٨٤٢٤٨٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرائد للتنمية التقنية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الرائد للتنمية التقنية واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٧٣٠٧٧٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٧١:ر.ب٦٢٠:
هاتف رقم٢٤٤٨٦٠٧٣- ٩٥٨٤٢٤٨٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمي للتنمية ال�سياحية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب احل�صافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الرمي للتنمية ال�سياحية واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٥٨٩٣١٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
التـي:
العنوان آ
�ص.ب ١٧١:ر.ب٦٢٠:
هاتف رقم٢٤٤٨٦٠٧٣- ٩٥٨٤٢٤٨٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعمار ال�سريع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االعمار ال�سريع
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٨٣٥٥٩٩
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٨:ر.ب١١٨:
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦:فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفردان املتطورة �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
الفردان املتطورة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٠٩٧٥وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٢٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٩٩٠٠٤٤٩٣:تلفاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سرار املعمار للإن�شاء والأعمال �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أ�سرار املعمار للإن�شاء والأعمال �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٨٣١٨٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٧٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم ٢٤٩٩١٨٩٩ - ٩٩٣٥١١١٦:فاك�س رقم٢٤٤٧٥٤٢٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفطيم ملراكز الت�سوق �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الفطيم ملراكز
الت�سوق �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٧٤٤٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١١٢٤:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٢٢٨٥١١:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �صالح بن حممد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رونق الربكة للم�شاريع التجارية احلديثة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن �صالح بن حممد الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رونق الربكة
للم�شاريع التجارية احلديثة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٧٥٤٧٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٦١:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٥٥٤٢١٥٤:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سعيد بن افرج املهري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد بن �سعيد افرج املهري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سعيد بن افرج املهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد بن �سعيد افرج
املهري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٢٣٥٠٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
أ
حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٥٧٨٨٨٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة �شليم الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سعيد بن افرج املهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة �شليم الذهبية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٣٦١١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٥٧٨٨٨٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار �شليم الدولية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن �سعيد بن افرج املهري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار �شليم الدولية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٨٤٩٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٨٥٧٨٨٨٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عثمان بن عبداللـه بن علي البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برقان العاملية �ش.م.م
يعلن عثمان بن عبداللـه بن علي البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة برقان العاملية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٩٦٧٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٥٦٥:ر.ب١٠٠:
هاتف رقم٩٢٠٢١١٤٨:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شعلة خلدمات النفط والغاز  -ت�ضامنية
يعلن �سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شعلة خلدمات النفط
والغاز  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٨٤٤٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
عوقد  -والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٣١٥:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٨٥١١١٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القافلة الدولية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن �سهيل م�سن �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القافلة الدولية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠٩٧٥٦وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١/٣٠م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
عوقد  -والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٣١٥:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٩٩٨٥١١١٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن �سامل بن حمد املغدري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املغدري للتطوير العقاري  -تو�صية
يعلن خالد بن �سامل بن حمد املغدري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املغدري للتطوير العقاري -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٠٩٤٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٦٢١١٨٨:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صروح الوطنية املتكاملة �ش.م.م
يعلن خالد بن �سامل بن حمد املغدري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صروح الوطنية املتكاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٣١٨٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٢٦٢١١٨٨:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن ربيع بن را�شد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبواب الربيع للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن ربيع بن را�شد الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبواب الربيع للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٠٢٦٧وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٣٣:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٨٥٩٩٩٥٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد الر�شيدي و�أوالده �ش.م.م
يعلن حممد بن ربيع بن را�شد الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد الر�شيدي و�أوالده
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٨٤٦٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٥٣٣:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٨٥٩٩٩٥٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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رمي بنت خمي�س بن �سعيد الغيالنية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة و�صاب اخلري للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن رمي بنت خمي�س بن �سعيد الغيالنية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة و�صاب اخلري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٢٤٣١وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/١/٢٥م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
�ص.ب ١٠٠:ر.ب٤١٦:
هاتف رقم٩٦٦٦٣٦٤٧:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�شم�سة بنت جان حممد بن ميار البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اجليل اخلام�س احلديثة �ش.م.م
تعلن �شم�سة بنت جان حممد بن ميار البلو�شية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع اجليل
اخلام�س احلديثة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٦٤٩٠وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٤١٩٧٢٧٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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خالد بن حمد بن حممد املخيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت الأحالم للم�شاريع املتحدة �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن حممد املخيني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بيت الأحالم للم�شاريع
املتحدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨١٥٧٤وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٤٤٥٥٤٨٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ماهر بن ال�صغري بن �سامل املبيح�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ضيبي لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن ماهر بن ال�صغري بن �سامل املبيح�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ضيبي لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٥٣٤٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
�ص.ب ٤٤٠:ر.ب٤٢٠:
هاتف رقم٩٨٧٨٠٠٠٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الوثبة للتجارة واخلدمات  -تو�صية
يعلن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع الوثبة للتجارة
واخلدمات  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣٢٤١٨٤٠وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٧٨٠٦٦٦١:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن �سامل بن �أحمد اجلحفلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الفتوه الوطنية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سامل بن �أحمد اجلحفلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفتوه الوطنية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٩٦٣٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٦٢٩٣٠٣١:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن طالب بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إبت�سامة ال�شفاء �ش.م.م
يعلن علي بن طالب بن حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إبت�سامة ال�شفاء �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٤٧٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٣٤٧٦١٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
رامي�ش جامنادا�س كيمجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سرية لال�ست�شارات املالية �ش.م.م
يعلن رامي�ش جامنادا�س كيمجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سرية لال�ست�شارات املالية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٧٩٩٨٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التـي:
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٤٥٣:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٨٢٢٩٩٢٢:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خلفان بن حمد بن �سيف امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار ح�صن امل�شايخ  -تو�صية
يعلن خلفان بن حمد بن �سيف امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار ح�صن امل�شايخ -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦١٥٨٥وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٢/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
هاتف رقم٩٩٥٣٧٧٠٢:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن علي بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رعود لوى للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خلفان بن علي بن را�شد الغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رعود لوى للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٣٦٠١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور التــي
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
�ص.ب ٣٢:ر.ب٣٢٥:
هاتف رقم٩٨٠٨٠٣٤٧:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن حممد املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صواري الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سيف بن حممد املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صواري الوطنية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٦٠٧٩٧٨٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ٥٣٣:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٨٥٩٩٩٥٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منذر بن عبداللـه بن �سليم ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شرق للتكنولوجيا �ش.م.م
يعلن منذر بن عبداللـه بن �سليم ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شرق للتكنولوجيا
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٥٣٠٥٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٨٩٦١٥٥٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن علي بن عبا�س العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأهلية للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن �سليمان بن علي بن عبا�س العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأهلية للإن�شاءات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٤٦٠٨١وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٩٣١٠٦٥٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن حممد بن نا�صر الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الفيا�ض للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن حممد بن نا�صر الزيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الفيا�ض للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٦٧٥٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥١٢:ر.ب٥٧١:
هاتف رقم٩٩٢٢٠٠٦٧:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �آ�سيان �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن علي بن عبداللـه الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �آ�سيان �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٦٥٩٠٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٥٤:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٨٩١٠٢٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم بركة املوز �ش.م.م
يعلن زهران بن خلفان بن �سعيد التوبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سائم بركة املوز
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٩٢٠٩٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/١/١٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٤٤٨٣٠٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأف�ضل للم�شاريع ال�صحية �ش.م.م
يعلن مكتب ال�شرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأف�ضل للم�شاريع
ال�صحية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢١٤٥٣٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٦:ر.ب١٠٣:
هاتف رقم٢٤٢٢٢٤٣٤- ٩٧١٣٩٤٧٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ندمي بن يو�سف بن بري حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�صحراء للنقليات �ش.م.م
يعلن ندمي بن يو�سف بن بري حممد البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة ال�صحراء
للنقليات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٤٥١٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٨م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٥٢٨١٠٠٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-178-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٠

عمر بن �أحمد بن �سهيل ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سعيد �سليمان بالل البلو�شي و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن عمر بن �أحمد بن �سهيل ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد �سليمان بالل البلو�شي
و�شركاه للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٦٣٧٤٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
�ص.ب ١٠٩٩:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٧٢٥١٥٢٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عامر بن حمود بن عامر اجلديلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح جرين للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن عامر بن حمود بن عامر اجلديلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سيح جرين للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٩٦١٩وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
المــور التــي
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم٩٢٢٢١٨١٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-179-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٠

�صالح بن �أحمد بن �سليمان الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآرام للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �صالح بن �أحمد بن �سليمان الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الآرام للتجارة  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٣٢٩٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
المــور التــي تتعلـ ــق
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٨٤٠٠٠٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خمي�س بن �سامل الفراجي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفنية العربية للت�سويق ال�سريع  -تو�صية
يعلن �سامل بن خمي�س بن �سامل الفراجي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفنية العربية للت�سويق
ال�سريع  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦١٩٧٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩١٤٤٤٣٣٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�شيخة بنت علي بن �سعيد النعيمية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن خ�ضراء الوطنية �ش.م.م
تعلن �شيخة بنت علي بن �سعيد النعيمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن خ�ضراء الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٥١٧٩وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٨٤٠٠٠٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البيادر احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
تعلن �شيخة بنت علي بن �سعيد النعيمية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة البيادر احلديثة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٦٣٦٧وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي  -حمافظة الربميي
هاتف رقم٩٩٨٤٠٠٠٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�ساملة بنت �شام�س بن حمد احلكمانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر حموت ال�شاملة �ش.م.م
تعلن �ساملة بنت �شام�س بن حمد احلكمانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة جزر حموت ال�شاملة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٦٢٦٨وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩٣٢٦٠٢٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�أميمة بنت را�شد بن عبداللـه ال�سنانية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الت�صميم املثايل �ش�.ش.و
تعلن �أميمة بنت را�شد بن عبداللـه ال�سنانية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة الت�صميم املثايل
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٧٥٣٤٠وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
احليل ال�شمالية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٥:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٥٧٧٣٠٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن مبارك بن �سامل املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن الفيحاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن مبارك بن �سامل املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ح�صن الفيحاء للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٩٧٣٧٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٢٠٧٢٢:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن ح�سن بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار اخلط ال�سريع للتجارة �ش.م.م
يعلن يو�سف بن ح�سن بن حممد الفار�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سار اخلط ال�سريع
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٠٨٣٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٥٥٨٠٥٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النربا�س املت�ألق ملراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا الأندل�س للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب النربا�س املت�ألق ملراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرايا
الأندل�س للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٤١٤٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٧٩٦٦٦٤٠٤:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمهزو املطابع واملكاتب �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمهزو املطابع واملكاتب
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٣٦٨٧٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/١٢/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
التـي:
آ
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٨:ر.ب١١٨:
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦:فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زلفى اخلري �ش�.ش.و
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة زلفى اخلري �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٦٢٩٩٦وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ  ،٢٠٢٢/١/٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب ١٥١:ر.ب٤١٨:
هاتف رقم ٩٥٨٠٦٢٩٨ - ٩٩٢٢١٩٧١:فاك�س رقم٢٥٧٧١٥٧٢:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن هالل بن داروك البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مطعم امل�أكوالت الزجنبارية وال�شعبية �ش.م.م
يعلن يو�سف بن هالل بن داروك البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم امل�أكوالت الزجنبارية
وال�شعبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٦٥٨٢وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٣٥٣٥٩٩٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أمل بنت �سليمان بن حمد املعولية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء القرم للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
تعلن �أمل بنت �سليمان بن حمد املعولية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�ضواء القرم للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٥٩٢٧٧٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١١/٢م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
�ص.ب ١٧١:ر.ب١٢٢:
هاتف رقم٩٣٣١٨٨٦٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
ملياء بنت علي بن عبداللـه الكم�شكية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة رمال �صحار الع�صرية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
تعلن ملياء بنت علي بن عبداللـه الكم�شكية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال �صحار الع�صرية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٢٦٢٥وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٢٦:ر.ب٣٢٦:
هاتف رقم٩٧١٢٩٠٤٠:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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حممد بن �أحمد بن اجهام �صفرار
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق للجب�س �ش.م.م
يعلن حممد بن �أحمد بن اجهام �صفرار �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البريق للجب�س �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٥٤٧٨وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/٨/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٤٩٣٣٩٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن �سعيد ال�شحري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة روابي اخلري ال�شاملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن �سعيد ال�شحري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روابي اخلري ال�شاملة
للتجارة واملمقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٢٧٥٣
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
التـي:
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٩٨٣٣٣٦١:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ح�سني بن علي بن �سامل ال�شنفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة العاملية الذهبية للمعار�ض وامل�ؤمترات �ش.م.م
يعلن ح�سني بن علي بن �سامل ال�شنفري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العاملية الذهبية للمعار�ض
وامل�ؤمترات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٣١٦٢١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ١٣٤١:ر.ب٢١١:
هاتف رقم٧٩٤٤٤٤٤١:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن عبداللـه بن حمود احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحراث الذهبي للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن عبداللـه بن حمود احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املحراث الذهبي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٨٢٢١٧وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢٢/٢/١٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٩٣٤٠٤٤:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة توريدات امل�شاريع الع�صرية �ش.م.م
يعلن حممد بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة توريدات امل�شاريع
الع�صرية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٤٢٠٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
كافـ ـ ــة أ
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٢٢٩٥:ر.ب١٣٠:
هاتف رقم٩٥٨٢٢٠٧٧- ٢٤٥٩٦٨٦٤:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يعقوب بن �سامل بن حممد احلامتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفق للخدمات الهند�سية �ش.م.م
يعلن يعقوب بن �سامل بن حممد احلامتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأفق للخدمات
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٦١٤٢٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
التـي:
ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٩٥٣٢٢٥٥:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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احل�سني بن حممد بن حممد دماج
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة احل�سني دماج و�شركائه الدولية للتجارة �ش.م.م
يعلن احل�سني بن حممد بن حممد دماج �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احل�سني دماج و�شركائه
الدولية للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٩٩٥٤٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
المــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة أ
التـي:
علــى العنوان آ
والية الكامل والوافـي  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب ١١٩:ر.ب٤١٢:
هاتف رقم٩٤١٧٧٩٩٦:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن طالب بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال م�ضي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن �إبراهيم بن طالب بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال م�ضي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٣١٤٥٠٤٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٩٧:ر.ب٣٢٢:
هاتف رقم٩٩٧٩٦٨٣٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن �سلطان بن عامر الدرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دروع العمارة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �سلطان بن عامر الدرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة دروع العمارة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٢٢٤٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
�ص.ب ٥٥:ر.ب٤١٥:
هاتف رقم٩٦٧٦٧٢٣٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأولى لال�ستثمارات الدولية �ش.م.م
يعلن هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأولى لال�ستثمارات
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٢٥٢٠٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
التـي:
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
هاتف رقم٩٦٦٩٩٩٨٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن را�شد بن �سعيد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القرية املثالية للم�شاريع املتميزة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن را�شد بن �سعيد الناعبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القرية املثالية للم�شاريع
املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٦٦٣٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
التـي:
علــى العنوان آ
والية احلمراء  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٩٨٨٩٤٤٩:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بحار الياقوت املتحدة للمقاوالت والت�شييد  -تو�صية
يعلن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بحار الياقوت املتحدة للمقاوالت
والت�شييد  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٩١٣٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
التـي:
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان آ
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ١٨:ر.ب٣١٥:
هاتف رقم٩٥٢٠٠٠٠٣:
العـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا إ
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شارف امل�ضيبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهــد بن �سالــم بن عبداللـه احلارثــي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة م�شارف امل�ضيبي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،7076568وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 527 :ر.ب511 :
هاتف رقم99551842 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أبو بكر بن علي بن �إبراهيم البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شركاء الو�صول �ش.م.م
يعلن �أبو بكر بن علي بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �شركاء الو�صـول �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1283505وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 335 :ر.ب133 :
هاتف رقم99544000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلرم للأعمال �ش.م.م
يعلن �أبو بكر بن علي بن �إبراهيم البلو�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة احلرم للأعمال �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1301393وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 335 :ر.ب133 :
هاتف رقم99544000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحطة اخلليجية العاملية �ش.م.م
يعلن �أبو بكر بن علي بن �إبراهيم البلو�شي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركــة املحط ــة اخلليجيــة
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1250732وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
املعبيلة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 335 :ر.ب133 :
هاتف رقم99544000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن عبداللـه بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع القريحة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن علي بن عبداللـه بن �سعيد الوهيبي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ربوع القريحة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1027994وللم�صفي
وحـده حـق متثيــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99353990 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مركز �شنا�ص ملطابخ اللأملنيوم والزجاج املزخرف  -ت�ضامنية
يعلن عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة مركز
�شنا�ص ملطابخ اللأملنيوم والزجاج املزخرف  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1016383وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 32 :ر.ب325 :
هاتف رقم96190040 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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بدر بن نا�صر بن حمود الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�سني بن مطري و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن بدر بن نا�صر بن حمود الرا�شدي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ح�سني بن مطري و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1246856وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/10/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم99525441 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
موزة بنت حممد بن را�شد اجلرادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار ال�سالم ال�شاملة  -ت�ضامنية
تعلن موزة بنت حممد بن را�شد اجلرادية �أنـها تقوم بت�صفـيـة �شركة �إعمار ال�سالم ال�شاملة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1255172وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/31م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم92285288 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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را�شد بن حمد بن �سعود ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريق امللكي للتجارة �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن �سعود ال�شبلي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة الطريق امللكي للتجارة �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1271747وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢1/12/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم95271770 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الإبداع للخدمات �ش.م.م
يعلن را�شد بن حمد بن �سعود ال�شبلي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة زوايا الإبداع للخدمات �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1253045وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢1/12/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم98961555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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را�شد بن �سامل بن خمي�س الرزيقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منابر امل�صنعة �ش.م.م
يعلن را�شد بن �سامل بن خمي�س الرزيقي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة منابر امل�صنعة �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1290747وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم92226094 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �سامل الرزيقي للأعمال الرائدة  -تو�صية
يعلن را�شد بن �سامل بن خمي�س الرزيقي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �أبو �سامل الرزيقي
للأعمال الرائدة  -تو�صية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم ،1295431
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92226094 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سهيل بن حماد غوا�ص
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن �سهيل بن حماد و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن �سهيل بن حماد غوا�ص أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة علي بن �سهيل بن حماد
و�شركاه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم ،2155435
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/2/8م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96942222 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن نا�صر بن �سليمان اللمكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهم واحد �ش.م.م
يعلن حممد بن نا�صر بن �سليمان اللمكي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �سه ــم واح ــد �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1322914وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم99166014 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن خلفان بن بخيت املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الواحة الذهبية املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن خلفان بن بخيت املقبايل أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة الواحة الذهبية املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1057924وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم98087995 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خلفان بن عبداللـه التوبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع البازلت املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خلفــان بن عبدالل ــه التوبــي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة م�شاري ــع البازل ــت
املتحدة  -ت�ضامنية ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1010116وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 831 :ر.ب111 :
هاتف رقم99349234 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مراق الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة مراق الدولية �ش.م.م,
وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1326194وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢1/10/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 1540 :ر.ب114 :
هاتف رقم 24563632 :فاك�س رقم24563589 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النمط املتميز الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة النمط املتميز
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1327838وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/10/18م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1540 :ر.ب114 :
هاتف رقم 24563632 :فاك�س رقم24563589 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بالتينيوم لل�صناعات �ش.م.م
يعلن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة بالتينيوم لل�صناعات
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1175943وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب 1540 :ر.ب114 :
هاتف رقم 24563632 :فاك�س رقم24563589 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
زكية بنت علي بن �سلطان ال�شبيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املظلة الزرقاء �ش.م.م
تعلن زكية بنت علي بن �سلطان ال�شبيبية أ�نـها تقوم بت�صفـيـة �شركة املظلة الزرقاء �ش.م.م,
وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1090397وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢2/2/8م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96000977 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجلنيبي العاملية لل�سيارات والتجارة (املنطقة احلرة) �ش.م.م
يعلن مكت ــب الرا�صــد الدوليــة لتدقيــق احل�سابــات واال�ست�شارات أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة
اجلنيبي العاملية لل�سيارات والتجارة (املنطقة احلرة) �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل
الـتجاري بالرقـم  ،1218149وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 781 :ر.ب411 :
هاتف رقم99690547 - 99344955 - 25546831 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �صالح بن حمود البطا�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلدمات الذهبية للتموين �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن �صالح بن حمود البطا�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة اخلدمات الذهبية
للتموين �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1167866وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99117007 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن �سعيد بن حميد الرقي�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيت م�سقط خلدمات النفط والغاز  -تو�صية
يعلن علي بن �سعيد بن حميد الرقي�شي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة بيت م�سقط خلدمات
النفط والغاز  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1264986وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/2/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم94433944 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ايرامان للحديد �ش.م.م
يعلن علي بن �سعيد بن حميد الرقي�شي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ايرامان للحديد �ش.م.م,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـم  ،1362436وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢2/2/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 333 :ر.ب421 :
هاتف رقم94433944 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن مرزوق بن اجلهام ال�سليمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد م�سقط للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالل ــه بــن مــرزوق بــن اجلهــام ال�سليمــي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركــة رواد م�سقــط
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،6070833وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/8/26م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92172122 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خلفان بن مبارك بن عبداللـه القطيطي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا الورد �ش.م.م
يعلن خلفان بن مبارك بن عبداللـه القطيطي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركــة �سرايا الورد �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1335202وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 286 :ر.ب326 :
هاتف رقم99361415 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مقاوالت اخلرو�صي الذهبية �ش�.ش.و
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة
مقاوالت اخلرو�صي الذهبية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ،1140621
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/30م ،وللم�صفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 99004493 :فاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املوج الأحمر العاملية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب املحا�سب املايل الدويل لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة املوج الأحمر
العاملي ــة لال�ستثم ــار �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم ،1334502
وللم�صفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 434 :ر.ب320 :
هاتف رقم99602645 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن �أحمد بن �سعيد الهاجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الهاجري الذهبية �ش.م.م
يعلن يو�سف بن �أحمد بن �سعيد الهاجري �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة م�شاري ــع الهاج ــري
الذهبية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1204273وللم�صفي
وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 312 :ر.ب311 :
هاتف رقم92785611 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن حممد بن را�شد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة املغامر لتنظيم و�إدارة وت�سويق الأحداث الريا�ضية واملغامرات �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن را�شد احلجري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة املغامر لتنظيم و�إدارة
وت�سويق الأحداث الريا�ضية واملغامرات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري
بالرقـم  ،1268882وللم�صفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
الغبي  -والية بدية  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 21 :ر.ب421 :
هاتف رقم99354594 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن خلفان بن �سعيد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلجر الف�ضي الالمع �ش.م.م
يعلن �أحمد بن خلفان بن �سعيد احل�سني أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة احلجر الف�ضي الالمع
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1305708وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/3م ،وللم�صفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99061800 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن �سعود بن داود الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�صمم لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن خالد بن �سعود بن داود الرئي�سي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة امل�صم ــم لال�ست�ش ــارات
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1504932وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/2/6م ،وللم�صفي وحده حق متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم98828950 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن نا�صر املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع اخل�ضر للمقاوالت �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن نا�صر املعمري �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شرك ــة م�شاريع اخل�ضر للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم  ،1232263وللم�صفي وحده حق
متثيـل ال�شركة فـي الت�صفـية �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم92922280 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبد العزيز بن را�شد بن طناف اجلابري
\�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مايل�ستون للأعمال واخلدمات  -ت�ضامنية
يعلـن عبد العزيز بن را�شد بن طناف اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة مايل�ستون للأعمال
واخلدمات  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٦٠١٢ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل احلرية للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شرك ــة ت ــالل احلرية للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1235295ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سيف بن خليفة بن بدر املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطريقة الأف�ضل ال�ستقدام قوى عاملة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن خليفة بن بدر املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الطريقة الأف�ضل ال�ستقدام
قوى عاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٦٠٨٢٨ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فهد بن خ�صيب بن حميد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سهول �شمال الباطنة احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن فهد بن خ�صيب بن حميد ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سهول �شمال الباطنة
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٧٣٠٧٩
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن خالد بن خيله العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أعمار اخلليجية للتطوير �ش.م.م
يعلـن هالل بن خالد بن خيله العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أعمار اخلليجية للتطوير
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦١٣٠٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �أحمد النعماين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنائن نزوى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن �أحمد النعماين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جنائن نزوى للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٣٢٣٤٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سيف بن �سعيد ال�سديري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�صنع الربميي للحلوى العمانية  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سيف بن �سعيد ال�سديري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�صنع الربميي للحلوى
العمانية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٥٤٣٨٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطبخ الباطنة للوالئم �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن �سعيد ال�سديري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مطبخ الباطنة للوالئم
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٩٢٠٠٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاج اخلليجي للعقارات �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن �سعيد ال�سديري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التاج اخلليجي للعقارات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٣٠٣١ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�سعيدي و�أخيه خالد  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سليمان بن عبداللـه بن
�صالح ال�سعيدي و�أخيه خالد  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٠١٩٣٤٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سليمان بن عبداللـه ال�سعيدي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلـن �سليمان بن عبداللـه بن �صالح ال�سعيدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سليمان بن عبداللـه
ال�سعيدي و�شريكه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٣٢٤٢٠٢١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن �أحمد بن خليل الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غنائم البحر لبيع الأ�سماك  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن �أحمد بن خليل الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة غنائم البحر لبيع
الأ�سماك  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٨٠٤٩٩٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن حممد بن حمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مروج املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن حمد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مروج املنزفة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٤٨٩٧ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني املنزفة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن حمد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ب�ساتني املنزفة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٤٦٦٠ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن حمد بن حممد اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رتاج �إبراء الذهبية  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن حمد بن حممد اجلنيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع رتاج �إبراء
الذهبية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٦٠٦٣٢٢٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن حمدان الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صفرد ال�شمال للتجارة  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سامل بن حمدان الكلباين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة �صفرد ال�شمال للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1074021ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة الرماح الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة مدينة الرماح الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1318384ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فار�س بن �أحمد بن عبداللـه الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قالئد الدرر للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن فار�س بن �أحمد بن عبداللـه الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قالئد الدرر للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٧٢٠٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احللول التقنية الالحمدودة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة
احللول التقنية الالحمدودة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١١٧٨٥٩٨ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن نا�صر بن �سامل الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط حمراء الدروع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حمد بن نا�صر بن �سامل الدرعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة خط حمراء الدروع للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٧٠٧٢٦٢٧ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمناء الأولى �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة �إمناء الأولى
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1119894ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�أ�سي�س الأولى �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة ت�أ�سي�س الأولى
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٤٥٥٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن خلفان بن عبداللـه الرواحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النيف للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن خلفان بن عبداللـه الرواحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة النيف للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٢٣٦١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة التجهيزات الدولية للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م
يعلـن �إبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة التجهيزات الدولية
للتجهيزات ال�صناعية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٢٤٩٨٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكهف للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �إبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة الكهف للتجارة واملقاوالت -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٢٠١٨٧٧٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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علي بن �سامل بن م�سعود النزواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو جيفر النزواين للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة �أبو جيفر النزواين للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٧٣٨٠٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو املنذر النزواين للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سامل بن م�سعود النزواين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة �أبو املنذر النزواين للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٨٠٧٦٣٢٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن خمي�س بن �سليمان الهطايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التنني الأزرق للتجارة  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن خمي�س بن �سليمان الهطايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة التنني الأزرق للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٥١٣٨٩٢٢ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صروح جمان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة �صروح جمان للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٨٦٦١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمي�س لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلـن عا�صم بن عبدالنور بن حممد الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة جمي�س لتقنية املعلومات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣١٣٣٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نادر املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة م�شاريع
نادر املتكاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤٥٧٥٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن نهيجل املقبايل
\�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحور العربي املميزة للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن حممد بن علي بن نهيجل املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة املحور العربي املميزة للتنمية
واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1285778ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن �سيف بن �سامل املقبايل
\�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم القمة املتحدة للتجارة  -تو�صية
يعلـن علي بن �سيف بن �سامل املقبايل ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة جنم القمة املتحدة للتجارة  -تو�صية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٣٦٩٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال
الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�أ�س احلد لتدقيق احل�سابات �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن هالل بن نا�صر احلرملي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ر�أ�س احلد لتدقيق
احل�سابات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٨٩٨٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن خالد بن خيله العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلطوات الرئي�سية �ش.م.م
يعلـن هـالل بن خال ــد بن خيل ــه العامــري ب�صف ـتــه امل�صفي ل�شركـة اخلطــوات الرئي�سي ــة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٨٠٢٨٦٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ال�صدارة احلديثة �ش.م.م
يعلـن هـالل بن خال ــد بن خيل ــه العامــري ب�صف ـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع ال�صدارة
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥١٧١١ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ماجد بن خمي�س بن �سامل البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البويردة الذهبية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن ماجد بن خمي�س بن �سامل البادي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة البويردة الذهبية للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٠٧٣٦ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املثمرة للأعمال �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابــات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شرك ــة النه�ض ــة املثمــرة
للأعمال �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٩٩٦٣٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تبادل البيانات �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة تبادل البيانات �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٤٤٧٦١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �صالح بن حمد �آل فنه العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التمام للحوم �ش.م.م
يعلـن حممد بن �صالح بن حمد �آل فنه العرمي ــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التمــام للح ــوم
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٦٩٠٤٥٠ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العا�صمة احلديثة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن حممد بن �صالح بن حمد �آل فنه العرمي ــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العا�صمة احلديثة
للتجارة واخلدمات �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٣٨٥٨٤٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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عمر بن عامر بن لبيب اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو مرمي اجلنيبي للتجارة  -تو�صية
يعلـن عمر بن عامر بن لبيب اجلنيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو مرمي اجلنيبي للتجارة -
تو�صي ــة ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ـ ــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٥٣٨٥٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الباطنة املا�سية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ربوع الباطنة املا�سية
للتجـ ـ ــارة  -ت�ضامني ـ ـ ــة ،وامل�سجل ـ ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سجـ ـ ــل الـتجـ ـ ــاري بالرقـ ـ ـ ــم ،١٢٦٨٤٦١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن عبداللـه �آل �إبراهيم
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سامل بن عبداللـه �آل �إبراهيم ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التقنية احلديثة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،٢٠٥٧٤٣٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عواطف بنت مبارك بن مربوك الرواحية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال ال�سويق احلديثة �ش.م.م
تعلـن عواطف بنت مبارك بن مربوك الرواحية ب�صفـتــها امل�صفية ل�شركـة كري�ستال ال�سويق
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٤٠٤٦٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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مكتب طالل �أبو غزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات دهاماين �ش.م.م
يعلــن مكتـب طـالل �أبو غزالــة و�شركــاه  -حما�سبـون قانونيــون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفــي ل�شركــة
جموهرات دهاماين �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٩٩٢٦١
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية املرام �ش.م.م
يعلـن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �صيدلية املرام �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٦٥٧٥٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن عامر بن م�سعود احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العرفـي للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن عامر بن م�سعود احلارثي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العرفـي للمقاوالت -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٤١٦٥ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�شخة للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ك�شخة للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٢٢٥٩٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سامل بن حممد بن �سامل العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلنار ال�شرق للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حممد بن �سامل العلوي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة جلنار ال�شرق للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٠٣٢٤٨ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
غالب بن علي بن هالل العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنيات املتحدة العاملية �ش.م.م
يعلـن غالب بن علي بن هالل العربي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة التقنيات املتحدة العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٤٤٢٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن متان احلديثة �ش.م.م
يعلـن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع بن
متان احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٤٠٢٩ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
هالل بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بركات امل�ضريب للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن هالل بن �سامل بن عبداللـه الرا�شدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة بركات امل�ضريب
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم،١٠٣٣٨٦٩
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جا�سم بن حممد بن عبيد املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن خور احلمام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن جا�سم بن حممد بن عبيد املرزوقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ركن خور احلمام للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٥٢١٨ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن علي بن عبداللـه اجلابري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة براحة املدينة املتكاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم،١١٨٥٣١٢
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�ضانة الفرا�شة �ش.م.م
يعلن املكتـب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ح�ضانـة الفرا�شة
�ش.م.م ،وامل�سجل ــة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجـ ــاري بالرق ــم  ،١٢٤٤٧٨٢ع ــن انتهاء أ�ع ـمـ ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز م�سقط للجمباز والأن�شطة والريا�ضة �ش.م.م
يعلن املكتـب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـته امل�صفي ل�شركـة مركز م�سقط للجمباز
والأن�شطة والريا�ضة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٦٥١٧٠
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-223-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٠

حممد بن را�شد بن �سعيد ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عيادة �سور ال�صني للطب ال�صيني التقليدي  -تو�صية
يعلـن حممد بن را�شد بن �سعيد ال�شبلي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عيادة �سور ال�صني للطب
ال�صيني التقليدي  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٠٢٩١٤
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
معاذ بن �أحمد بن زايد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العن�صر للتجارة �ش.م.م
يعلـن معــاذ بن �أحمــد بن زايــد الهنائــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العن�صر للتجــارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٠٧٣٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب العالمة البي�ضاء لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج العود املتحدة  -تو�صية
يعلـن مكتب العالمة البي�ضاء لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة برج العود املتحدة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٤٢٨٥٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خلفان بن �سعيد بن خلفان الرحبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد علي للتجارة �ش.م.م
يعلـن خلفان بن �سعيد بن خلفان الرحبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�سد علي للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٤١٨٦١ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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جا�سم بن حممد بن عبيد املرزوقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل �شنا�ص الالمع للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن جا�سم بن حممد بن عبيد املرزوقي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ساحل �شنا�ص الالمع
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢١٦٢٤٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساهم العاملية للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
يعلـن �إبراهيم بن �سعيد بن علي باعوين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �ساهم العاملية للتجارة
واملقاوالت �ش�.ش.و ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤١٨٦٥ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غياهيب الكامل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتـب املرهوب ــي لتدقي ــق احل�سابات واال�ست�شـ ــارات االقت�صاديـ ــة ب�صفـتـ ــه امل�صف ــي
ل�شركة غياهيب الكامل للتجـ ــارة  -ت�ضامني ــة ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم ،١٢٤٤٨٥٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�شطيط بن عبيد بن �سليم النهدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق الطائيني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �شطيط بن عبيد بن �سليم النهدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �آفاق الطائيني للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٦٠٥٨٥٢٣ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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زاهر بن �سعيد بن عدي الربواين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفتح للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن زاهر بن �سعيــد بن ع ــدي الربواين ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ســوار الفتــح للتجـ ــارة
واملقـ ـ ــاوالت  -ت�ضامنيـ ـ ــة ،وامل�سجلـ ــة لـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سجــل الـتج ـ ــاري بالرقـ ـ ــم ،١٢٧١١٩٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب جمان لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املع�شري للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلـن مكتب جمان لال�ست�شارات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املع�شري للم�شاريع املتكاملة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٢٦٨٣٧ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن حممد الفزاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجنازات الو�صال  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن �سعيد بن حممد الفزاري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �إجنازات الو�صال -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٧٠٧٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نا�صر بن عبداللـه بن را�شد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �شوق املعمري للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن عبداللـه بن را�شد املعمري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أبو �شوق املعمري
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1195197ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن خلفان بن ال�شني العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قمم ه�ضاب الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن نا�صر بن خلفان بن ال�شني العامري ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة قمم ه�ضاب الداخلية
للتج ـ ــارة واملقـ ــاوالت �ش.م.م ،وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمان ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٠٩٤٦٩١
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سيف بن را�شد العي�سائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد ال�شرق الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سيف بن را�شد العي�سائي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة روافد ال�شرق الع�صرية
للتج ــارة  -ت�ضامنيــة ،وامل�سجلـة لــدى �أمان ـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٩٢٨٩٥ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
يحيي بن �سعيد بن را�شد الرابحي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاج الذهبي خلدمات االنرتنت �ش.م.م
يعلـن يحيي بن �سعيد بن را�شد الرابحي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الرتاج الذهبي خلدمات
االنرتنت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٥٣٢٢٩ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عا�صم بن عبد النور بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شمال �صحار ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلـن عا�صم بن عبد النور بن حممد الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شمال �صحار
ال�شاملة للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢٨١٠٣
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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