
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1472(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

واعتمـــاد  املاليـــة  وزارة  اخت�سا�ســـات  بتحديــــد  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/91 

هيكلهــــا التنظيمـــي.

باإجـــراء تعيينــات وترقيــات ع�سكريــة فـــي وزارة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/92 

الدفــاع.

فـي �ســاأن يـوم قـوات ال�سلطــان امل�سلحـة. مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم 2022/93 

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة
              ديوان البالط ال�سلطاين
              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
                    جملـــ�س املناق�ســــات

�سادر فـي 2022/12/12 باإ�سدار الالئحة التنظيمية  قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2022/104 

لت�سنيـف وت�سجيـل املورديـن واملقاولـني واملكاتـب 

اال�ست�ساريـة.
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                                 هيئــة تنظيـــم االت�ســاالت
قــــــرار رقــــــم 2022/3/2/11٥2 - 4    �ســـادر فــــــي 2022/12/13 باإ�سدار الئحة تنظيم 

تخ�سي�ص اأرقام االت�ساالت.

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

اإعالن ب�ساأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.

اإعالن ب�ساأن طلبات بـراءات االخرتاع املقبولة.

اإعالن ب�ســـاأن جتديد مدة حماية منــوذج �سناعــي.

االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.

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

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط خلدمات االإنرتنت واحلا�سب 

االآيل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة ال�سافية للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملا الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حي الكرامة العاملية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح دار�ص املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج نزوى الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل بالد ال�سهوم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فيتا للحلول الذكية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة املعرفة - ت�سامنية.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ساريع املزدهرة �ص.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البيت العربي املتكاملة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان النيل احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ه�ساب الغ�سب للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلوبال لل�سحن �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلميز للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثيا العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص الروابي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللون االأبي�ص العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لتجهيزات ولوازم ال�سيد �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سحاب الع�سرية للخدمات الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سم�ص هيماء - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سور الردة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سهب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف بن حممد بن مبارك اآل عبدال�سالم 

و�سريكه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنري لالإبداع �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دوحة االأ�سالة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الذهبية احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سور حم�سة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مالك املالكي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الينابيع الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر كمزار للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركاز �سور للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية القرم احلديث �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمة التالية خلدمات النفط والغاز �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار ال�سيافة للخدمات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج النيد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الف�سفور الدويل �ص.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلاجر الوطنية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الور�سة الكربى خلدمة ال�سيارات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور القنوت للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

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

اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن را�سد الوهيبي و�سريكه للتجارة  اإعالن عن بدء 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الوفاء املميزة للخياطة الن�سائية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كي اند ام انرتنا�سونال م�سقط �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه الوعيظي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل و�سلطان احلجري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربعمي للتعمري �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخرة الف�سية للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنظم العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساي اجلديدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي االأمل للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املزيني املتكامل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد الغالجي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغ�سيني وال�سابقي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن را�سد بن مبارك املخمري واأوالده - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براكودة العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني ال�سرقي املتميز �ص.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما االأندل�ص للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سادر املتميزة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأن�ص العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر روي للخدمات والتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املخطط للتجارة واملقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لبان ظفار املتكاملة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان الر�سيدي وولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سلطان بن �سعيد الر�سيدي واأوالده - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�ساحل ال�سرقي  �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املهلي الوطنية �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهدي وتركي النهدي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للم�ساندة الكهربائية الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجموعة الطبية للتوريدات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباعي ال�سعيد �ص.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نهر الريان للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغبرياء للب�سريات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كناري ال�ساحل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة احلجرة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمواج للم�ساريع الرائدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج النيد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثالثي م�سقط للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفردو�ص الدولية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراية الوطنية التجارية العقارية �ص.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكادميية املعلومات ال�ست�سارات اإدارة نظم 

املعلومات �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد اإزكي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار القلعة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي ال�سيل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار االأمثل نحو اال�ست�سارات ال�سناعية �ص.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاء الدافئ �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر �سيما للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خيوط الفجر احلديثة للمقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلوين للتجارة واال�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهزاز العاملية �ص.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث القريتني للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لت�سويق منتجات اجلابرو �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب الربونزية للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل االبتكار الدولية للتجارة �ص.م.م.

واجلرانيت  للرخام  االأول  امللكي  البيت  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واأعمال االأملنيوم واملطابخ - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خليفة وح�سني للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سفاه للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو وفاء و�سركاه �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأ�سطورة الذهبية املتميزة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العلوية اجلديدة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي النزار للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص الظاهرة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيكورادو �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة برزمان للتجارة واملقاوالت - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأماين الدولية للمقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج للم�ساريع واال�ست�سارات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرقية املتميزة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء والتطوير العقاري للمقاوالت والبناء �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الربميي لال�ستثمار �ش.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأخوات للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراعي للخدمات الزراعية والبيطرية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات جمز الكربى للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد البوادي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الباطنة للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلو�سني لال�ستثمارات ال�سناعية والتجارية 

و�سركاه �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القناديل املتعلقة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سفاة العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليق�سة للتجارة - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرديف للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الناجح التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداد وباعمر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اجلهاور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدبني للمنتجات البحرية - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غازي بن طاهر بن حممد مقيبل و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�ستار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي وولده 

للمقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سيم �سحار املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الغملول للمقاوالت - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف ور�سا و�سركائه للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينقل الع�سرية للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ص الدولية لال�ستزراع ال�سمكي �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغبرية العاملية للمقاوالت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العفية للطاقة اخل�سراء - تو�سية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق وادي اجلزي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز تنمية املهارات الذهنية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النجم امل�سئ العايل �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم الوعد املتحدة �ص.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياح اخلليج املتحدة �ص.�ص.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/91

بتحديد اخت�سا�سات وزارة املالية واعتماد هيكلها التنظيمي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/39 بتحديد اخت�سا�سات وزارة املالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى نظام اجلهاز األإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/108 باإلغاء بع�س املجال�س املتخ�س�سة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

حتدد اخت�سا�سات وزارة املالية، وفقا للملحق رقم )1( املرفق.

املــادة الثانيـــة

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة املالية، وفقا للملحق رقم )2( املرفق.

املــادة الثالثــــة

يلغـى املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 96/39 امل�ســار اإليــه، كمــا يلغــى كـل ما يخالف هذا املر�سوم، 

اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي: 1٨ من جمادى األأولـى �سنـة 1٤٤٤هـ
املـوافــــق: 12 من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

امللحــق رقــم ) 1 (

اخت�سا�ســات وزارة املاليــة 

  1 - اإقـرار اخلطط الـماليـة، واألإجــراءات الالزمــة لتنفـيذها ومتابعتهـا.

   2 - اإدارة األأموال العامة للدولة والت�سرف فـيها وفقا للنظم والقوانني املعمول بها.

   3 - درا�ســة وحتليــل املتغيــرات املاليــة األإقليميــة والدوليــة ومدى تاأثريها على ال�سيا�سات 

واخلطط الـمالية.

   ٤ - درا�ســـة وتقييـــم األأداء املالـــي ألأن�سطـــة القطاعــات األقت�ساديــة وتطورهــا واجتاهاتــها، 

وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

 5 - اإعـــداد م�ســـروع امليزانيـــة العامـــة للدولـــة بعـــد مناق�ستهــا مع وحدات اجلهاز األإداري 

للدولة وغريهــا مــن األأ�سخــا�س األعتباريــة العامــة املعنيــة، وعر�ســها على جمل�س 

الوزراء، ومتابعة تنفـيذها.

   6 - فتح األعتمادات املالية لوحدات اجلهاز األإداري للدولة وغريها من األأ�سخا�س األعتبارية 

العامة و�سداد �سندات ال�سرف اخلا�سة بها وفقا للقواعد الـمقررة فـي هذا ال�ساأن.

   7 - املوافقة على طلبات األعتمادات الـمالية األإ�سافـية التي تتقدم بها وحدات اجلهاز األإداري 

للدولة وغريها من األأ�سخا�س األعتبارية العامة وفقا للقوانني واللوائح الـمعمول 

بها.

 8 - املوافقة على طلبات جتاوز املخ�س�سات املالية املعتمدة ألإن�ساء اأي م�سروع اإمنائي فـيما 

يجاوز )10%( ع�سرة باملائة من التكلفة التقديرية املعتمدة للخطة اخلم�سية. 

 9 - املوافقة على اجلوانب املالية فـيما يتعلق بامتيازات التنقيب واألإنتاج فـي جمال النفط 

والغاز الطبيعي والرثوات املعدنية وم�سادر الطاقة األأخرى وفقا للقوانني املنظمة 

لذلك. 

10 - الرقابة على وحدات اجلهاز األإداري للدولة وغريها من األأ�سخا�س األعتبارية العامة 

قبل ال�سرف، والتحقق من التزامها بتنفـيذ القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح 

ذات ال�سلة، واتخاذ األإجراءات القانونية الالزمة حيال اأي خمالفات فـي هذا اخل�سو�س 

وفقا ألأحكام القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املعمول بها.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

١١ - اتخـــاذ اإلإجـــراءات الالزمــة للرقابــة الـمالــية علــى حت�صيــل اإيــرادات الدولة ومتابعة 

توريدها للوزارة.

١٢ - �صطب اخل�صائر التي تلحق اإلأموال العامة وفقا للنظم والقوانني املعمول بها.

١٣ - و�صع اإل�صرتاتيجيات اخلا�صة بالدين العام بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

١٤ - عقد القرو�ض العامة وت�صديدها وفقا للقواعد واإلإجراءات املقررة لذلك.

١٥ - و�صع اإلإطار اإل�صرتاتيجي، واإعداد اخلطط واإلإجــراءات الالزمــة إلختــيار وتنفـيــذ 

م�صاريع التخ�صي�ض وم�صاريع ال�صراكة مع القطاع اخلا�ض، وم�صاريع ال�صراكة من اأجل 

التنمية، وم�صاريع التحويل اإىل �صركات مبا يتنا�صب مع اأولويات اإلقت�صاد الوطني 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

١٦ - العمل على ت�صجيع ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�ض، وتو�صيع دور القطاع اخلا�ض 

فـي اإل�صتثمار فـي امل�صاريع احلكومية، وتعزيز القيمة املحلية الـم�صافة.

١٧ - اإجراء املفاو�صات املتعلقة باإلتفاقيات الدولية الداخلة فـي نطاق اخت�صا�ض الوزارة 

ومتابعة تنفـيذ قراراتها. 

١٨ - اإعداد م�صروعات القوانني واملرا�صيم ال�صلطانية املتعلقة باخت�صا�صات الوزارة، واإ�صدار

اللوائح والقرارات اخلا�صة بها ومتابعة تنفـيذها.

١٩ - املوافقة على ما تعده وحدات اجلهاز اإلإداري للدولة وغريها من اإلأ�صخا�ض اإلعتبارية 

العامة من م�صروعات القوانني واملرا�صيم ال�صلطانية والقرارات التي ترتبط بال�صيا�صات 

املالية وال�صريبية اأو ذات اإلأثر املايل. 

٢٠ - حتديد جماإلت التعاون مع املنظمات واملوؤ�ص�صات الـمالية اإلإقليمية والدولية، والعمل 

على تنمية وتطوير هذه املجاإلت بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

٢١ - العمــل علـى تنميــة وتطويــر العالقــات فـي الـمجاإلت املالية فـيما بني �صلطنة عمان 

وغريها من الدول.

٢٢ - متثيل �صلطنة عمان فـي املوؤمترات والفعاليات واإلجتماعات اإلإقليمية والدولية ذات 

ال�صلة بال�صوؤون املالية.

٢٣ - اأي اخت�صا�صات اأخرى مقررة مبقت�صى القوانني والـمرا�صيم ال�صلطانية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

الوزيـــــر

مكتـــــب الوزير

اأمني عام وزارة املالية

امللحــق رقــم ) ٢ (

الهيكـل التنظيمـي لــوزارة املاليــة

مكتب األأمني العام

وحدة اإدارة

 الدين العام

)مديرية عامة(

وحدة ال�شراكة 

والتخ�شي�ص

)مديرية عامة(

وحدة ال�شيا�شات 

املالية الكلية

)مديرية عامة(

وكيل وزارة املالية

املديرية العامة 

للمالية 

فـي �شاللة

املديرية العامة 

لل�ش�ؤون

 األإدارية واملالية

املديرية العامة 

للنظم املالية

املديرية العامة 

للخزينة 

واحل�شابات

املديرية العامة 

للتخطيط

املديرية العامة 

للميزانية

املديرية العامة 

لالإيرادات

املديرية العامة 

لألأ�ش�ل
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٩٢
باإجراء تعيينات وترقيات ع�سكرية فـي وزارة الدفاع

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/27 باإن�ساء اأكادميية الدرا�سات األ�سرتاتيجية والدفاعية 

واإ�سدار نظامها، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعيـــن اللـــواء الركــــن حامــــد بن اأحمــــد بن �سعيــــد �سكـــرون رئي�ســـا ألأكادمييـــة الدرا�ســـــات 

األ�سرتاتيجيـــة والدفاعيـــة.

املــادة الثانيـــة

يرقـــى العميـــد الركــــن بحــري علـــي بن عبداللـه بن حممد ال�سيـــدي اإلى رتبــة لــواء ويعــني 

اآمــرا لكليــة الدفــاع الوطنــي.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ٢٠ من جمـادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١٤ من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-15-
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٢/٩٣
فـي �ســاأن يـوم قـوات ال�سلطــان امل�سلحـة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 76/49  "يوم القوات امل�سلحة"،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يطلق على اليوم احلادي ع�سر من دي�سمرب من كل عام ا�سم "يوم قوات ال�سلطان امل�سلحة".

املــادة الثانيـــة

يكـون يــوم قــوات ال�سلطان امل�سلحــة امل�سار اإليه اإجـازة ر�سميـة جلميع اأفراد قوات ال�سلطان 

امل�سلحة فـي كافة اأنحاء �سلطنة عمان.

املــادة الثالثـــة

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 76/49 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم اأو يتعار�ض 

مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي: ٢٠ من جمـادى األأولـى �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١٤ من دي�سمبـــــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٢م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه -

مبنح و�سام النعمان )الدرجـة األأوىل( ل�سعادة / حممد �سلطان �سيف ال�سويدي �سفري دولة 

األإمارات العربية املتحدة املعتمد لدى �سلطنة عمان وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأيده اللـه - 

جلهوده واإ�سهاماته الطيبة فـي خدمة العالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني.

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ ١٧ من جمادى األأوىل ١444هـ، املوافـــق ١١ من دي�سمرب 2022م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

جملـــ�س املناق�صــــات
قـــــرار

رقم 1٠4/٢٠٢٢
باإ�صــدار الالئحــة التنظيميـة 

لت�صنيـف وت�صجيـل املورديـن واملقاولـني واملكاتـب اال�صت�صاريـة

ا�ستنادا اإلى قانون املناق�سات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/36،
واإلى الئحــة ال�ســروط العامة لت�سنيــف وت�سجيــل املقاولــني واملكاتب اال�ست�ساريــــة العمانيــــة 

واالأجنبية ال�سادرة بالقرار رقم 91/2،
واإلى القــرار رقـــم 2019/92 بتحديـــد ثمن م�ستندات املناق�سات ور�سوم الت�سجيــل والتجديــد 

لل�سركات واملوؤ�س�سات لدى جمل�س املناق�سات،
واإلى موافقة جمل�س املناق�سات،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
يعمـل فـي �ساأن ت�سنيف وت�سجيل املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�سارية باأحكـام الالئحة 

التنظيمية املرفقة.
املــادة الثانيــــة

يجب على املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�سارية توفـيق اأو�ساعهم طبقا الأحكام الالئحة 
التنظيمية املرفقة خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة
يلغــــى القـــــرار رقـــــم 91/2 امل�ســـار اإليـــــــه، كمـــــا يلغـــــى كــــل مــــا يخالـــــف الالئحـــــة املرفقــــــة، 

اأو يتعـــار�س مــــع اأحكامهــــا.
املــادة الرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد انق�ساء )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�صـدر فـي: 1٨ من جمـادى االأولـى 1444هـ
املـوافــــق: 1٢ من دي�صمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٢م

د. �صعيد بن حممد بن اأحمد ال�صقري
وزيــــــــــــــــــــــــــــر االقت�ســـــــــــــــــــــاد 

رئيــــــــــــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س املناق�ســـــــــــــــــــــات
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الالئحـــــة التنظيميـــــة

 لت�صنيـف وت�صجيــل املورديـن واملقاولــني واملكاتـب اال�صت�صاريــة

الف�صـــل االأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

1 -املجلـــــ�س: 

جمل�س املناق�سات.

٢ -االأمانـة العامـة:

االأمانة العامة للمجل�س.

3 -الدائــــرة:

دائرة الت�سجيل والتقييم فـي االأمانة العامة.

4 -الت�صنيف والت�صجيل:

املجال والدرجة املقررة للقيد فـي �سجل املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�سارية 
لدى االأمانة العامة.

5 -ال�صهـــادة: 

الوثيقة ال�سادرة من االأمانة العامة بالت�سنيف والت�سجيل، والتي تتيح لل�سادرة 
له التناف�س على مناق�سات امل�ساريع وامل�سرتيات احلكومية. 

املــادة ) ٢ (

ت�ســــري اأحكـــام هذه الالئحة على املوردين واملقاولني واملكاتــب اال�ست�ساريـــة املرخـــ�س لهـــم 
فـي �سلطنـــة عمــان، وال تـــ�سري عـــلى ال�سركات واملوؤ�ســـ�سات واملكاتـــب اال�ست�ساريـــة االأجنبيـــة 

التي يكون تناف�سها فـي املناق�سات الدولية وفقا لقانون املناق�سات.
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املــادة )3 (
الثنائية  الدولية  احلرة  التجارة  اتفاقيات  اأحكام  وفق  امل�سجلة  التجارية  ال�سركات  تعامل 
واملتعددة االأطراف التي �سادقت عليها �سلطنة عمان، وال�سركات اململوكة ملواطني دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية معاملة ال�سركــات العمانية فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 4 (
تعامل ال�سركات العاملية امل�سجلة فـي املناطـــق االقت�سادية اخلا�ســـة اأو الـــحرة فــــي �سلطنــــة 
عمان، معاملة ال�سركات االأجنبية عند مزاولتها الأي اأعمال فـي �سلطنة عمان خارج نطاق 

املنطقة االقت�سادية اخلا�سة اأو احلرة. 

املــادة ) 5 (
يجب على موظفـي الدائرة املحافظة على �سرية البيانات الواردة فـي طلبات الت�سنيف والت�سجيل. 

الف�صــل الثانــي

اإجـراءات الت�صنيـف والت�صجيــل

املــادة ) 6 (
يكون الت�سنيف والت�سجيل وفقا للدرجات االآتية:

املمتازة.  1
االأولى.  2
الثانية.   3
الثالثة.    
الرابعة.    

وحتدد االأمانة العامة املجاالت االأ�سا�سية والفرعية للت�سنيف والت�سجيل و�سروط القيد 
فـي كل منها، ويتم ن�سرها على موقع نظام املناق�سات االإلكرتوين اأو النظام الذي حتدده 

االأمانة العامة. 

املــادة ) 7 (
الت�سنيف والت�سجيل،  املوردين واملقاولني واملكاتب اال�ست�سارية لطلب  يجب عند تقديـــم 

ا�ستيفاء ال�سروط وامل�ستندات االآتية:
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الدرجة التي يرغب مقدم الطلب اأن ي�سنف وي�سجل فـيها �سريطة ا�ستيفاء جميع   1
�سروطها.

�سجل جتاري �ساري املفعول ملدة ال تقل عن )60( �ستني يوما.    2
�سهادة انت�ساب اإلى غرفة جتارة و�سناعة عمان، ما عدا اأ�سحاب الرتاخي�س املهنية    3

الذين ميار�سون مهنتهم ب�سفة فردية. 
ترخي�س بلدي �ساري املفعول.     
ال�سهادة ال�سريبية.    
الرتاخي�س ال�سادرة من اجلهات املخت�سة، اإن وجدت.   6
�سداد ر�سم تقدمي الطلب املقرر.    

املــادة ) ٨ (
يقــــدم طلــــب الت�سنيـــف والت�سجـــيل فـي موقــــع نظــــام املناق�ســـات االإلكرتونـــي اأو النظـــــام 

الــذي حتدده االأمانة العامة، مرفقا به كافة امل�ستندات والبيانات املطلوبة.

املــادة ) 9 (
تتولى الدائرة درا�سة طلب الت�سنيف والت�سجيل والبت فـيه خالل ) 1( خم�سة ع�سـر يوم 
عمل من تاريخ ا�ستيفاء الطلب كافة امل�ستندات والبيانات املطلوبة، ويعد م�سي هذه املدة 
دون البت فـيه رف�سا له، وفـي حالة رف�س الطلب يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا، ويتم 
اإخطار مقدم الطلب بالقرار، اأما فـي حالة قبول الطلب فتقوم الدائرة با�ستكمال اإجراءات 

اإ�سدار ال�سهادة.

املــادة ) 1٠ (
يجـــب على مقـــدم الطلب �سداد الر�سوم املقررة فـي موعد ال يتجـــاوز )30( ثالثــني يومــا 
من تاريخ اإخطاره بقبول الطلب، وفـي حال عدم �سداد الر�سم خالل هذه املدة يلغى الطلب 

تلقائيا، وال يرتتب عليه ا�سرتداد ر�سم تقدمي الطلب.

املــادة ) 11 (
ت�ســري ال�سهادة ملــدة ال تقل عن )1( �سنـــة واحـــدة، وال تزيد عـــلى ) ( خمـــ�س �سنـــوات بنـــاء 
على الطلب املقدم من طالب الت�سنيف والت�سجيل، ويجوز جتديدها بناء على طلبه، وذلك 

قبل انتهاء مدة �سريانها مبدة ال تزيد على )60( �ستني يوما.
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املــادة ) 1٢ (

يجوز تقدمي طلب عرب نظام املناق�سات االإلكرتوين الإعادة الت�سنيف والت�سجيل وفـي درجة 
لل�سروط  وامل�سجل عليها، وذلك وفقا  امل�سنف  ذاته  املجال  فـي  الدرجة  اأدنى من  اأو  اأعلى 

االآتية:

تقدمي طلب بعد م�سي )90( ت�سعني يوما من تاريخ الت�سنيف والت�سجيل.   1
ا�ستيفاء �ســروط الت�سنيف والت�سجيل للدرجــة اجلديـدة.  2

املــادة ) 13 (

تتولى الدائرة درا�سة طلب اإعادة الت�سنيف والت�سجيل والبت فـيه وفقــا الأحكام املـــادة )9( 
مــــن هذه الالئحــــة، وت�ســــدر ال�سهادة للدرجة االأعلى بعـــد اإعــــادة الت�سنيـــف والت�سجيــــل 
من تاريخ ت�سديد الر�سوم املقررة لذلك، على اأن ت�سدر ال�سهادة بالن�سبة للدرجة االأدنى 

مبدة الت�سجيل ال�سابقة على طلب اإعادة الت�سنيف والت�سجيل، ودون �سداد ر�سم جديد. 

املــادة ) 14 (

اأو املكتب اال�ست�ساري بتوفـيق اأو�ساعهم خالل  اأو املورد  يجب على الدائرة اإخطار املقاول 
)30( ثالثني يوما فـي حال تبني للدائرة اإخاللهم باأي من �سروط الت�سنيف والت�سجيل 

التي مت الت�سنيف والت�سجيل مبوجبها.
وفـي حال عدم قيامهم بتوفـيق االأو�ساع، تقوم الدائرة بخف�س درجة الت�سنيف والت�سجيل 

مبا يتوافق مع �سروط الت�سنيف والت�سجيل، اأو اإلغائه.

املــادة ) 15 (

يعترب الت�سنيف والت�سجيل �ساريا فـي االأحوال التي تنتقل كل اأو بع�س ح�س�س ال�سركاء 
اإلى �سركاء اآخرين، �سريطة بقاء جميع ال�سروط التي مت الت�سنيف والت�سجيل وفقا لها.

املــادة ) 16 (

اإذا تنازل املورد اأو املقاول اأو املكتب اال�ست�ساري عن واحد اأو اأكرث من املجاالت امل�سجلة فـيها 
لدى االأمانة العامة اإلى �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، فال تنتقل مبوجب هذا التنازل خربة 

ال�سركة اأو املوؤ�س�سة فـي هذا املجال اإلى ال�سركة اأو املوؤ�س�سة املتنازل اإليها.
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املــادة ) 17 (

يجوز عند حتول �شركة ال�شخ�ص الواحــد اإىل �شكــل اآخر من ال�شركات وفقا ألأحكام قانون 

ال�شركــات التجارية، اأن حتتفظ ال�شركة اجلديدة بـــذات درجـــة ت�شنيف وت�شجيـــل �شركـــة 

ال�شخ�ص الواحد، �شريطة ا�شتيفاء األآتي:

اأن يكــون مالك �شركة ال�شخ�ص الواحد �شريكا فـي ال�شركــة اجلديــدة.    

اأن تنتقل جميع اأ�شول �شركة ال�شخ�ص الواحد وخ�شومها اإىل ال�شركة اجلديدة.    

اأن تنتقــــل اإلـى ال�شركــــــة اجلديـدة جميـع العنا�شـر الفنية واملالية واألإدارية التي مت   

ت�شنيف �شركة ال�شخ�ص الواحد وفقا لها.

املــادة ) 18 (

أل يجوز الت�شنيف والت�شجيل بذات املجال الفرعي فـي اأكرث من درجة.

املــادة ) 19 (

أل يجـــوز ألأي مــــورد اأو مقـــاول اأو مكتـــب ا�شت�شـــاري م�شجـــل لــدى األأمانة العامــة ت�شجيــل 

اأي �شخ�ص فـي جهازه الفني فـي اأكرث من جمال رئي�شي اأو جمال فرعي. 

املــادة ) 20 (

يجب على األأمانة العامة تخفـي�ص الت�شنيف والت�شجيل اإىل درجة اأدنى فـي احلاألت األآتية:

اإذا قـرر املجلــ�ص تخفـي�ص الدرجــة وفقـا ألأحكام قانون املناق�شات.   

 انتقــال امللكيــة دون جميــع األأ�شــول واخل�شــوم وجميع العنا�شـــر الفنيــــة واملاليـــة    

واألإدارية التي مت ت�شنيفها وت�شجيلها وفقا لها. 

 األإخالل باأي من ال�شروط التي مت الت�شنيف والت�شجيل مبوجبها، وعدم توفـيق     

اأو�شاعها وفقا للمادة )4 ( من هذه الالئحة.

اإذا انف�شل فرع اأو اأكرث ل�شركة م�شجلة لدى األأمانة العامة لتاأ�شي�ص �شركة جديدة.  4

املــادة ) 21 (

اإذا اندمــــج مـــــورد اأو مقـــــاول اأو مكتــــب ا�شت�شــــاري م�شنــــف وم�شجـــل فـي �شركـــة اأخـــرى، 

يلغـــى ت�شنيف وت�شجيل املندمــــج، ويتم ت�شنيف وت�شجيــــــل ال�شركــــة اجلديدة فـي الدرجــة 

التـــي تتنا�شـــب مـــع العنا�شـــر املاليـــــة والفنيـــة واألإداريـــة دون اعتبــــار لت�شنيــــف املندمــــج، 
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اإال فـي حال انتقال جميع اأ�سوله وخ�سومه والعنا�سر املالية والفنية واالإدارية التـي �سنف 
تطلــب  لل�سركـــة اجلديـــدة اأن  ففـي هذه احلالة  ال�سركة اجلديدة،  اإلى  لهــا  وفقــا  و�سجل 

اأحد اخلياريــن االآتيني:
ال�سهادة    1 تكون  اأن  �سريطة  املندمج،  بها  وامل�سجل  امل�سنف  الدرجة  بذات  ت�سنيفها 

�سارية، وت�سدر فـي هذه احلالة �سهادة جديدة للمـدة املتبقية.
ت�سنيفها فـي درجة اأعلى باحت�ساب اخلربات العملية ال�سابقة للمندمج، وفـي هذه    2

احلالة ت�سدر �سهادة جديدة وفقا للمادة )11( من هذه الالئحة اعتبارا من تاريخ 
�سداد الر�سوم املقررة.

املــادة ) ٢٢ (

يجــــوز للمــــورد اأو املقــــاول اأو املكتـــب اال�ست�ســـاري التظلـــم لـــدى االأمـــني العـــام للمجلــــ�س 
من القرارات ال�سادرة فـي �ساأنه عند تطبيق اأحكام هذه الالئحة خالل )60( �ستني يوما 
مـــن تاريـــخ اإخطـــاره بالقـــرار، ويجـــب عليـــه البت فـي التظلم خــــالل )30( ثالثـــني يومــــا 

من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد مبثابة رف�سه. 

الف�صـــل الثالــث

 �صـروط ت�صنيـف وت�صجيـل املورديـن واملقاولـني 

املــادة ) ٢3 (

املادة )6( من هذه  فـي  املن�سو�س عليها  للدرجات  املقاول طبقا  اأو  املورد  ي�سنف وي�سجل 
الالئحة، ويجوز ت�سنيفهم فـي اأكرث من جمال فرعي فـي املجال الرئي�سي الواحد.

املــادة ) ٢4 (

ي�سرتط لقبول �سهادات اإمتام االأعمال الإثبات اخلربة العملية للمقاولني االآتي:

اأن تكون االأعمال مكتملة، ومت ت�سليمها ل�ساحب العمل، وال تقل قيمتها عن احلد   1
املطلوب للت�سنيف والت�سجيل فـي الدرجة املطلوبة.

اأن تكون �سهادة اإمتام االأعمال فـي امل�ساريع احلكومية �سادرة من ا�ست�ساري امل�سروع،   2
ومعتمـــدة مـــن اجلهـــة �ساحبــــة امل�سروع، وفـي حـــال كانـــت اجلهـــة �ساحبـــة امل�ســروع 

هي امل�سرفة على التنفـيذ، فتقبل �سهادة االإمتام ال�سادرة منها. 
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اأن تكون �صهادة اإمتام األأعمال فـي امل�صاريع غري احلكومية �صادرة من البلدية املعنية    

اأو اجلهة املخت�صة وا�صت�صاري امل�صروع.

اأن تكون �صهادة اإمتام األأعمال من الباطن �صادرة ملقاول حملي، �صريطة اأن يكون    

امل�صروع مكتمال، و�صدرت �صهادة اإمتام األأعمال من األ�صت�صاري معتمدة من املقاول 

الرئي�صي و�صاحب امل�صروع.

اأن تكون خربة املقاول الرئي�صي فـي امل�صروع ح�صب ن�صبة األأعمال التي نفذها فعليا،    

وأل يدخــــل من �صمنهــــا األأعمــــال الـــتي مت تنفـيذهــا فـي امل�صروع عن طريــق مقــاول 

اأو اأكرث من الباطن.

املــادة ) 25 (

أل يعتد بامل�صروع املنفذ �صمن اخلربة العملية للمقاول فـي احلاألت األآتية:

اإذا كان تاريخ توقيع عقد امل�صروع �صابقا لتاريخ ت�صجيل الن�صاط فـي ال�صجل التجاري.    

اإذا مت �صحب امل�صروع من املقاول فـي اأي مرحلة من مراحل امل�صروع.    

املــادة ) 26 (

اإذا طلب املقاول احت�صاب خربة عملية من اأجزاء م�صروع، فـيتم احت�صاب اخلربة فـي هذه 

احلالة عن اأجزاء امل�صروع التي قام بتنفـيذها، �صريطة ا�صتيفاء األآتي:

اأن يكـون امل�صــروع قابــال للتجزئـــة.    

اأن يكون امل�صروع مكتمال، ومت ت�صليمه ل�صاحب العمل.    

اأن تكون اأجزاء امل�صروع �صمن جماألت الت�صنيف والت�صجيل الذي طلبه املقاول.    

الف�صـــل الرابــع

�صـروط ت�صنيـف وت�صجيـل املكاتـب اال�صت�صاريـة 

املــادة ) 27 (

ت�صنف وت�صجل املكاتب األ�صت�صارية وفقا للدرجات املن�صو�ص عليها فـي املادة )6( من هذه 

الالئحة، ويجوز ت�صنيفها وت�صجيلها فـي اأكرث من جمال فرعي.
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املــادة ) 28 (

مع مراعاة اأحكام املادة )6( من هذه الالئحة، ي�سرتط عند تقدمي طلب ت�سنيف وت�سجيل 

املكاتب اآل�ست�سارية اآلأجنبية اآلآتي:

اأن يكون املكتب اآل�ست�ساري مرخ�سا فـي بلد املن�ساأ ملدة آل تقل عن )0 ( ع�سر �سنوات    

مت�سلة �سابقة للت�سنيف والت�سجيل، واأن يكون الت�سنيف والت�سجيل فـي ذات املجال 

امل�سرح به فـي بلد املن�ساأ وم�سادقا عليه من قبل اجلهات ذات اآلخت�سا�ص.

اأن تكــــون لديــــه خبــــرة عمليــــة مـــن خـــالل اآلأعمــــال املكتملـــة التـــي نفذهـــا خــــالل   

)5( اخلم�ص �سنوات ال�سابقة لطلب الت�سنيف والت�سجيل.

اأن يقدم تفوي�سا من املكتب اآل�ست�ساري الرئي�سي فـي بلد املن�ساأ فـي حال تقدمي طلب    

الت�سنيف والت�سجيل من خالل �سريك فـي �سلطنة عمان عن طريق اإن�ساء مكتب 

ا�ست�ساري، ون�سخة من �سهادة ت�سجيله فـي بلد املن�ساأ �سارية ملدة آل تقل عن )6( �ستة 

اأ�سهر، ون�سخة من عقد التاأ�سي�ص، والنظـام اآلأ�سا�سي م�سادقا عليها فـي بلد املن�ساأ.

اأن يف�سح عن اأ�سماء مالكي املكتب اآل�ست�ساري فـي بلد املن�ساأ اأو اأع�ساء جمل�ص اآلإدارة    

بالن�سبة ل�سركات امل�ساهمة العامة، واأ�سماء املخولني بالتوقيع عنها �سادرة من جهة 

ر�سمية وم�سادق عليها.

املن�ساأ فـي حال فتح فرعا له فـي �سلطنة عمان   5 اأن يتعهد املكتب اآل�ست�ساري فـي بلد 

بدعم الفرع فـي اجلهاز الفني واآلإداري املوؤهل ل�سمان ح�سن اأدائه ووفائه بالتزاماته، 

وحتمــل امل�سوؤوليـة الكاملة عـن كافة اآلأعمال التي ينفذهــــا الفرع فـي �سلطنة عمــان.

 اأن يكـــون ا�ســـم فــــرع املكتـــب اآل�ست�ســـاري فـي �سلطـــنة عـــمان مطابقــا آل�ســـم املكتــب   6

اآل�ست�ساري فـي بلد املن�ساأ. 

املــادة ) 29 (

يلغى ت�سنيف وت�سجيل فرع املكتب اآل�ست�ســـاري الـــذي مت ت�سنيفه وفقا خلبـــرات وموؤهـــالت 

املكتب الرئي�سي، فـي حال خروجه من املكتب اآل�ست�ساري الرئي�سي، على اأن يعـاد ت�سنيفه 

وت�سجيله وفقا آلأحكــام هــذه الالئحة.
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الف�صـــل اخلامـــ�س

�صروط ت�صنيف وت�صجيل املوردين واملقاولني

 واملكاتب اال�صت�صارية املرخ�صني وفقا لقانون ا�صتثمار راأ�س املال االأجنبي

 املــادة ) 3٠ (

دون االإخالل باالأحكام الواردة فـي الف�سلني الثالث والرابع من هذه الالئحة، يتم ت�سنيف 

وت�سجيل املورد اأو املقاول اأو املكتب اال�ست�ساري املرخ�س وفقا لقانون ا�ستثمار راأ�س املال االأجنبي 

طبقا للدرجات املن�سو�س عليها فـي املادة )6( من هذه الالئحة، ويجوز ت�سنيفها فـي اأكرث 

من جمال فرعي.

وتدخل خربة ال�سريك االأجنبي املكت�سبة فـي بلد املن�ساأ �سمن اخلربة العملية للت�سنيف 

والت�سجيل، �سريطة توافر االآتي: 

 اأن ي�سنف وي�سجل ال�سريك االأجنبي فـي ذات املجال امل�سرح له فـي بلد املن�ساأ.  1

اأن يقدم ال�سريك االأجنبي تفوي�سا من ال�سركة االأم باملوافقة على اإن�ساء �سركة جديدة    2

فـي �سلطنة عمان، واأن تلتزم ال�سركة االأم كتابيا بدعم ال�سركة امل�سجلة فـي �سلطنة عمان 

فـي اجلهاز الفني واالإداري املوؤهل ل�سمان ح�سن اأداء ال�سركة ووفائها بالتزاماتها. 

اأن يقدم ال�سريك االأجنبي ن�سخة من �سهادة ت�سجيل ال�سركة االأم �سارية ملدة ال تقل   3

عن )6( �ستة اأ�سهر، ون�سخة من عقد التاأ�سي�س، والنظام االأ�سا�سي �سادرة من بلد 

املن�ساأ، وم�سادقا عليها من جهة معتمدة.

اأن يف�سح ال�سريك االأجنبي عن اأ�سماء مالكي ال�سركة االأم اأو اأع�ساء جمل�س االإدارة    

بالن�سبة ل�سركات امل�ساهمة العامة، واأ�سماء املخولني بالتوقيع عنها �سادرة من جهة 

ر�سمية.

اأن يقدم ال�سريك االأجنبي تقريرا مدققا يثبت مقدرته ومالءته املالية، واأن يكون    

م�سدقا عليه من جهة معتمدة فـي �سلطنة عمان.
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هيئة تنظيم االت�صاالت
قـــرار

رقم ١١٥2/2/٣/2022 - ٤
باإ�صدار الئحة تنظيم تخ�صي�ص اأرقام االت�صاالت

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،
واإلى الالئحة التنظيمية للخطة الوطنية للرتقيم ال�سادرة بالقرار رقم 2014/22،

واإلى الئحة تنظيم تخ�سي�ص اأرقام االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2018/1،
واإلى موافقة وزارة املالية،

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

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم تخ�سي�ص اأرقام االت�ساالت، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

تلغى الئحة تنظيم تخ�سي�ص اأرقام االت�ساالت امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة 
املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد م�سي )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�صـدر فـي: ١9 من جمادى االأولـى ١٤٤٤هـ
المـوافـق: ١٣ من دي�صمبـــــــــــــــــر 2022م

 �صـــــــالــــــم بـــن نـــا�صـــــــر العـــوفـــــــــي 
 رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت 
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الئحة تنظيم تخ�صي�ص اأرقام االت�صاالت
 الف�صل االأول

 تعريفات واأحكام عامة
املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما 
مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر: 

١ - الهيئة:
هيئة تنظيم االت�ساالت.

2 - املرخ�ص له:
ال�سخ�ص االعتباري احلا�سل على ترخي�ص من الهيئة وفقا الأحكام قانون تنظيم االت�ساالت.

٣ - املنتفع: 
ال�سخ�ص الذي تقدم له خدمات االت�ساالت اأو يطلب تقدمي هذه اخلدمات من قبل املرخ�ص له.

٤ - اأرقام االت�صاالت العامة: 
االأرقام التي تتكون من )8( ثمانية اأرقام، وت�ستخدم لتقدمي خدمات االت�ساالت الثابتة واملتنقلة.

٥ - اأرقام االت�صاالت العامة املميزة: 
اأرقام االت�ساالت ذات القيمة العالية  اأرقام، وهي  االأرقام التي تتكون من )8( ثمانية 

وتبداأ بالرقم )900(، واأرقام االت�سال املجاين وتبداأ بالرقم )800(.

6 - اأرقام االت�صاالت اخلا�صة: 
اأرقام االت�ساالت العامة املتنقلة، وهي االأرقام املا�سية، والذهبية، والف�سية، والربونزية.

7 - االأرقام املا�صية: 
االأرقام املن�سو�ص عليها فـي املادة )2( من هذه الالئحة.

8 - االأرقام الذهبية: 
االأرقام املن�سو�ص عليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة.

9 - االأرقام الف�صية: 
االأرقام املن�سو�ص عليها فـي املادة )4( من هذه الالئحة.

١0 - االأرقام الربونزية: 
االأرقام املن�سو�ص عليها فـي املادة )5( من هذه الالئحة.

١١ - الرقم امل�صرتد: 
الرقم امل�سرتجع من املنتفع، وفقا الأحكام هذه الالئحة.
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 الف�صل الثاين

اأرقام االت�صاالت اخلا�صة

املــادة ) 2 (

تتكون االأرقام املا�سية من االآتي:

1 - االأرقام التي حتتوي على رقم مكرر )5( خم�ص مرات متتابعة فاأكرث.

2 - االأرقام التي حتتوي على رقمني مكررين بذاتهما )4( اأربع مرات.

3 - االأرقام التي حتتوي فـي نهايتها على رقـــــم مكـــــرر )4( اأربع مــــرات متتابعـــة بني رقمــني 

متماثلني.

4 - االأرقام التي حتتوي قبــــل نهايتها برقـــــم اأو فـي نهايتهــا على رقــــم مكــرر )4( اأربع مرات 

متتابعة، ورقم مكرر )2( مرتني متتابعتني.

5 - االأرقام التي حتتوي على رقمني كل منهما مكرر )3( ثالث مرات متتابعة.

املــادة ) ٣ (

تتكون االأرقام الذهبية من االآتي:

1 - االأرقام التي ت�ستمل قبل نهايتها برقم اأو فـي نهايتها على رقم مكرر )5( خم�ص مرات 

متتابعة فاأكرث، ويف�سل بني التكرار الثاين والثالث اأو الثالث والرابع رقم خمتلف.

2 - االأرقام التي ت�ستمـــل قبـــل نهايتهــا برقـــم اأو فـي نهايتهــا على رقــم مكرر )4( اأربع مــرات 

متتابعة.

3 - االأرقام التي ت�ستمــــل بعـــد بدايتهــا برقـــم على رقـــم مكرر )4( اأربــع مــرات متتابعـــة بـني 

رقمني متماثلني.

4 - االأرقام التي تتكون من )2( رقمـــني كل منهما مكرر )3( ثالث مـــرات متتابعــة، ويف�سل 

بني الرقمني اللذين مت تكرارهما رقم اآخر خمتلف.

5 - االأرقام التي حتتوي على )4( اأربعة اأرقام، و�سورها متطابقة.

6 - االأرقام التي حتتـــوي فـي نهايتهــا على رقمــني مكررين بذاتهمــا )3( ثالث مــرات اأو زوج 

من االأرقام مكرر )2( مرتني، ويقع بني التكرار زوج اآخر.

7 - االأرقام التي حتتوي على )6( �ستة اأرقام فاأكرث متتالية ت�ساعديا فـي نهايتها.
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املــادة ) ٤ (

تتكون االأرقام الف�سية من االآتي:

1 - االأرقام التي ت�ستمل بعد بدايتها برقم اأو رقمني على رقم مكرر )4( اأربع مرات متتابعة.

2 - االأرقام التي ت�ستمـــل فـي نهايتهـــا اأو قبــل نهايتها برقم على رقم مكرر )4( اأربع مرات 

متتابعة، ويقع بني التكرار االأول والثاين اأو الثالث والرابع رقم خمتلف. 

3 - االأرقام التي ت�ستمل فـي نهايتها على رقم مكرر )3( ثالث مرات متتابعة، ورقم مكرر 

)2( مرتني متتابعتني قد يف�سل بني الرقمني اللذين مت تكرارهما رقم خمتلف.

4 - االأرقام التي ت�ستمل فـي نهايتهــا على رقم مكرر )3( ثالث مـــرات متتابعــة بني رقمني 

متماثلني.

5 - االأرقام التي ت�ستمل فـي نهايتها على )3( ثالثة اأزواج من االأرقام. 

6 - االأرقام التي تتكون من )6( �ستة اأرقام فاأكرث متتالية تنازليا فـي نهايتها. 

املــادة ) ٥ (

تتكون االأرقام الربونزية من االآتي:

1 - االأرقام التي ت�ستمــل فـي نهايتها على )3( ثالثة اأرقام و�ســورها متطابقة بحيث تكون 

االأرقام و�سورها متتالية، اأو يف�سل بينها رقم خمتلف.

2 - االأرقام التي ت�ستمــل قبل نهايتها برقــم على رقم مكرر )3( ثالث مــرات متتابعــة بني 

رقمني متماثلني.

3 - االأرقام التي ت�ستمل قبل نهايتها برقم على رقم مكرر )3( ثالث مرات متتابعة، ورقم 

مكرر )2( مرتني متتابعتني قد يف�سل بني الرقمني اللذين مت تكرارهما رقم خمتلف.

املــادة ) 6 (

تكون ملكية جميع اأرقام االت�ساالت ملكية عامة، وتخت�ص الهيئة بتحديدها وتخ�سي�سها واإعادة 

تخ�سي�سها وحجزها وتعديلها وا�سرتدادها وفقا لتقديرها. 
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 الف�صل الثالث 

التزامات املرخ�ص له

املــادة ) 7 ( 

يلتزم املرخ�ص له بعر�ص جميع االأرقام املتوفرة لديه، مبا فـي ذلك االأرقام الف�سية والربونزية 

للمتقدمني  االت�ساالت اخلا�سة، وعليه تخ�سي�سها  اأرقام  اأحد  للمتقدم بطلب احل�سول على 

ح�سب اأ�سبقية الطلب، وذلك دون اأي متييز بني املتقدمني.

املــادة ) 8 ( 

يلتزم املرخ�ص له باأن يقدم للهيئة تقريرا يبني االأرقام الف�سية والربونزية التي مت تخ�سي�سها 

للمنتفعني وتاريخ تخ�سي�سها، كما يلتزم بتقدمي تقرير يبني االأرقام الف�سية والربونزية التي 

مت ا�سرتدادها وتاريخ ا�سرتدادها، وذلك خالل االأ�سبوع االأخري من كل �سهر.

 الف�صل الرابع

 تخ�صي�ص االأرقام للمنتفعني والتنازل عنها

املــادة ) 9 ( 

يكون تخ�سي�ص واإعادة تخ�سي�ص االأرقام املا�سية والذهبية املن�سو�ص عليها فـي املادتني )2(، 

و)3( من هذه الالئحة للمنتفعني بطريق املزايدة، وفقا لل�سوابط املن�سو�ص عليها فـي امللحق 

املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) ١0 (

يجوز للمنتفع اأن يتنازل عن رقمه ل�سخ�ص اآخر وفقا للر�سوم املقررة فـي املادة )16( من هذه 

الالئحة.

املــادة ) ١١ ( 

ا�ستثناء من حكم املادة )13( من هذه الالئحة، يجوز للهيئة ال�سماح للمرخ�ص له بتخ�سي�ص 

االأرقام املا�سية والذهبية بالقيمة االأدنى املقررة من قبل الهيئة فـي حال مت طرح الرقم مرتني 

للمزايدة ومل تتم املزايدة عليه.
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 الف�صل اخلام�ص
 قطع اخلدمة وا�صرتداد االأرقام

املــادة ) ١2 (
يجب على املرخ�ص له قطع اخلدمة عن رقم االت�ساالت فـي حالة اال�سرتاك م�سبق الدفع، فـي 

احلاالت االآتية:
1 - م�سي )180( مائة وثمــانني يوما من تاريـــخ تخ�سي�ص الرقـــم للمنتفـــع دون اأن يقـــوم 

بتفعيله.
2 - م�سي )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ اآخر عملية تعبئة ر�سيد.

املــادة ) ١٣ ( 
يجوز للهيئة ا�سرتداد رقم االت�ساالت من املنتفع، وذلك فـي احلاالت االآتية: 

1 - م�سي )2( �سنتني من تاريخ قطع اخلدمة بالن�سبة الأرقام االت�ساالت اخلا�سة، و)90( ت�سعني 
يوما بالن�سبة لالأرقام االأخرى، وفـي حالة عدم تخ�سي�ص الرقم اإلى منتفع اآخر، فاإنه يجوز 

للمنتفع طلب تخ�سي�ص ذلك الرقم اإليه، وذلك وفق اآلية تخ�سي�ص االأرقام املتبعة. 
2 - اأي اأ�سباب اأخرى تقدرها الهيئة.

مطالبة  اأو  عليه  للح�سول  دفعه  الذي  املبلغ  اأو  الرقم  با�سرتجاع  املطالبة  للمنتفع  يجوز  وال 
الهيئة باأي تعوي�ص اآخر.

 الف�صل ال�صاد�ص
 الر�صوم

املــادة ) ١٤ ( 
يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم االآتية كاملة للهيئة عند تقدمه بطلب تخ�سي�ص االأرقام وذلك 
وفقا للنموذج املعد من قبل الهيئة، ويلتزم ب�سدادها فـي ميعاد ال يتجاوز االأول من يناير من كل 

عام عند اإعادة التخ�سي�ص:
1 - )25( خم�ص وع�سرون بي�سة لكل رقم عند تخ�سي�ص، اأو اإعادة تخ�سي�ص اأرقام االت�ساالت 
فاإنه  اأعلى،  اأي م�ستوى مميز مقابل مبلغ  الهيئة تخ�سي�ص  ارتاأت  وفـي حال  العامة، 

يجوز لرئي�ص الهيئة ذلك وفقا لل�سوابط التي يقررها فـي هذا ال�ساأن.
2 - )25( خم�سة وع�سرون رياال عمانيا لكل رقم عند تخ�سي�ص، اأو اإعادة تخ�سي�ص اأرقام 

االت�ساالت العامة املميزة.
3 - )250( مائتان وخم�سون رياال عمانيا لكل رقم عند تخ�سي�ص، اأو اإعادة تخ�سي�ص اأرقام 
االت�ساالت العامة املخت�سرة التي ال تقل عن )4( اأربعة اأرقام، وال تزيد على )7( �سبعة اأرقام.
وفـي حالة حجز اأرقام االت�ساالت، يجب على املرخ�ص له �سداد )60%( �ستني باملائة من ر�سوم 

التخ�سي�ص ال�سنوي.
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املــادة ) ١٥ (
الربونزية  اأو  الف�سية  االأرقام  للهيئة عند تخ�سي�ص  االآتية  الر�سوم  ب�سداد  له  املرخ�ص  يلتزم 

للمنتفعني:
1 - االأرقام الف�سية: )50( خم�سون رياال عمانيا لكل رقم.

2 - االأرقام الربونزية: )10( ع�سرة رياالت عمانية لكل رقم.
املــادة ) ١6 (

يلتزم املنتفع ب�سداد الر�سوم االآتية للهيئة فـي حالة التنازل عن اأرقام االت�ساالت اخلا�سة، على 
النحو االآتي: 

1 - االأرقام املا�سية التي تتكون من )7( �سبعة اأرقام مكررة: )200( مائتا ريال عماين.
2 - االأرقام املا�سية: )100( مائة ريال عماين.

3 - االأرقام الذهبية: )75( خم�سة و�سبعون رياال عمانيا.
4 - االأرقام الف�سية: )50( خم�سون رياال عمانيا.

5 - االأرقام الربونزية: )10( ع�سرة رياالت عمانية.

 الف�صل ال�صابع
اجلزاءات االإدارية

املــادة ) ١7 ( 
 يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة املرخ�ص له الأي من اأحكام هذه الالئحة، فر�ص غرامة اإدارية 
ال تقل عن )1000( األف ريال عماين عن كل رقم من اأرقام االت�ساالت املا�سية والذهبية، ومبا ال 

يتجاوز �سعف اأعلى مبلغ مت دفعه فـي مزاد لرقم م�سابه له. 
املــادة ) ١8 (

مع عدم االإخالل بحكم املادة )51( مكررا من قانون تنظيم االت�ساالت، يلتزم املرخ�ص له ب�سداد 
الذي  الر�سم  باملائة من قيمة  التخ�سي�ص )10%( ع�سرة  اإعادة  التاأخري عن دفع ر�سوم  غرامة 
تاأخر �سداده عن كل �سهر، وفـي حالة اجلزء من ال�سهر حت�سب الغرامة على اأ�سا�ص ن�سبة مدة 

التاأخري اإلى ال�سهر. 
وتكون غرامة التاأخري عن توريد مبالغ ر�سوم االأرقام اخلا�سة اأو جزء منها )10%( ع�سرة باملائة 
من قيمة الر�سم الذي تاأخر توريده عن كل �سهر، وفـي حالة اجلزء من ال�سهر حت�سب الغرامة 

على اأ�سا�ص ن�سبة مدة التاأخري اإلى ال�سهر.
املــادة ) ١9 (

يجوز للهيئة فر�ص غرامة اإدارية مبقدار )25%( خم�سة وع�سرين باملائة من قيمة الرقم اإ�سافة 
املادة  املن�سو�ص عليه فـي  املتزايد  امتناع  الهيئة فـي حال  التي تكبدتها  االإدارية  التكاليف  اإلى 

)10( من هذه الالئحة عن الوفاء بااللتزامات املرتتبة عليه نتيجة فوزه باملزايدة.
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ملحق

�صوابط املزايدة على االأرقام املا�صية والذهبية

1 - يلتزم املرخ�ص له باإن�ساء وت�سغيل نظام اإلكرتوين الإدارة املزايدة على االأرقام املا�سية والذهبية.

2 - تتم املزايدة بالريال العماين.

3 - تكون املزايدة بناء على طلب املرخ�ص له بعد موافقة الهيئة، ويحدد الرئي�ص التنفـيذي للهيئة 

تفا�سيل االإجراءات املتعلقة باملزايدة، مبا فـي ذلك موعد الت�سجيل فـيها، وموعد بدايتها، ومدتها، 

فـي  عر�ص  الأي  التايل  العر�ص  فـي  الزيادة  ملقدار  االأدنى  واحلد  رقم  لكل  املزايدة  بداية  ومبلغ 

اأثناء املزايدة، وموعد �سداد املبالغ املرتتبة على الفائزين باملزايدة، وغريها من التفا�سيل املتعلقة 

باإجراءات املزايدة.

4 - تتم امل�ساركة فـي املزايدة عن طريق الت�سجيل برقم ات�ساالت متنقل م�سجل فـي �سلطنة عمان اأو 

باأي طريقة اأخرى حتددها الهيئة، وذلك بعد �سداد مبلغ قدره )10( ع�سرة رياالت عمانية توؤول 

اإلى املرخ�ص له.

5 - دون االإخالل بالبند )3( من هذه ال�سوابط، تبداأ املزايدة مببلغ )100( مائة ريال عماين لالأرقام 

اأن تر�سو املزايدة على مقدم  املا�سية، و)75( خم�سة و�سبعني رياال عمانيا لالأرقام الذهبية، على 

اأعلى عر�ص للمزايدة.

6 - يجوز للفائز باملزايدة - بعد وفائه بكافة االلتزامات املرتتبة عليه - تفعيل الرقم با�سمه اأو ت�سجيله 

اأال يقل عمره عن )18( ثمانية  ال�سخ�ص، �سريطة  اآخر، �سريطة موافقة ذلك  اأي �سخ�ص  با�سم 

ع�سر عاما.

7 - يجوز جلميع امل�سجلني فـي املزايدة االطالع على نتائجها.

8 - يجب على املرخ�ص له اأن ي�سدد للهيئة مبلغ فاتورة املزايدة، خم�سوما منه املبالغ التي ي�ستحقها 

املرخ�ص له، وفقا لهذه ال�سوابط.

اأي متزايد تت�سح عدم جديته فـي الوفاء بااللتزامات التي ترتبت عليه فـي  9 - يجوز للهيئة حظر 

مزايدات �سابقة وفق اإجراءات املزايدة فـي هذا ال�ساأن.
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــة عــن �لبـر�ء�ت �ملمنوحــة، وذلك وفقــــا للمادة )10( من �أحكـــام 

قانــون حقـــوق �مللكيـــة �ل�سناعيـــة �ل�ســادر باملر�ســوم �ل�سلطانــي رقــم 2008/67 و�ملـــادة )36( 

من الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105.

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71��سم طالب �لرب�ءة

72��سم �ملخرتع

73��سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74��سم �لوكيل
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2011/2/27

)21(OM/P/2011/00047

)44(
 2021/4/4

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1386

)45(

)11(

Int.Cl.(51)
��س جي �ل كاربون ��س �ي، �سركة �أملانية فـي :رينجاو�سرت��سيه 182، دي -65203 وي�سبادن، �أملانيا 1)71(

�إدلنجر، �إلفرد، �و�سرت�يل فـي: د�ملاويج 13، �يه-6780، �لنم�سا1)72( 

)73(
1

2

)74(

�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية 1

2

3

)30(
�لنم�سا رقـم:  A 1329/2008 تـاريخ: 2008/8/27)وفقا للطلب �لدويل 

رقم:PCT/AT 2009/000329 بتـاريخ 2009/8/25(

)12(

)54(
ت�سمية �الخرت�ع:

طريقة ملعاجلة �ملو�د �ل�سلبة �أو �مل�سهورة

)57(  �لو�سف �ملخت�سر

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�أو  �ل�سلبة  �ملو�د  �إنقا�س  �أو  لزيادة  بطريقة  يتعلق  �الخرت�ع  هذ� 

�مل�سهورة و/�أو �ملو�د �لقابلة لال�ستعال، خ�سو�سا �الأجز�ء �خلفيفة 

�ملقطعة، �لتي يتم و�سع �ملو�د �ل�سلبة �أو �مل�سهورة فيها على ج�سم 

عو�مل  �إدخال  يتم  ثم  باحلت،  ي�سخن جزئيا  )كربوين(  جر�فيتي 

جمع  ويتم  �جلر�فيت،  فـي  �ملوجود  �لكربون  من  متعددة  �إنقا�س 

�ل�سهري �ملت�سائل و/�أو �ل�سهري �لذي متت �إز�لة �لغاز منه، عو�مل 

�أولية ت�ستخدم الإنتاج وت�سنيع  �الإنقا�س و�لفيد�ستوك )وهو مادة 

�لغاز  �إدخال  يتم  معا،  �إدخالها  يتم  �مل�سهور  �أو  �ل�سلب  ما(  منتج 

�لكربـــون  �أك�سيـــد  �لطبيعـــي و�لهيدروكربـــون و�لهيدروجيــن و�أول 

�لكربون  �أك�سيـــد  وثانــي  و�الأك�سجيــــن  �لبخـــار  مع  �الأمونــــيا  و/�أو 

و/�أو �لهالوجني �أو �لهيدروكربون �ملمزوج مع �لهالوجني كعو�مل 

�إنقا�س.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

Patent English Abstract  

27/02/2011 (22) 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department

OM/P/2011/00047(21)

1386 Dated: 04/04/2021 (44)

(45)
(11)

Int. Cl.(51)
SGL Carbon SE, German Company of Rheingaustrasse 182 
D-65203 Wiesbaden Germany

1 (71)

EDLINGER,. Alfred, Australian Citizen of Dalmaweg 13, A-6780 Austria 1 (72)
((73

SABA & CO.- T.M.P. 1 (74)
2 
3 

Austria      A 1329/2008       27 /08/2008  
 Based on PCT/AT2009/000329 dated 25/08/2009 

(30) 

(12) 
(54) Title

METHOD FOR PROCESSING SOLID OR MOLTEN MATERIALS 

(57) Abstract
The invention relates to a method for working up or reducing solid or molten and / or
pyrophoric materials, especially light shredder fractions, for which the solid or molten
materials are loaded on a graphite body, which is heated inductively at least partially. Various
reducing agents from the carbon of the graphite are introduced. The reduced and/or
degassed melt is collected. The reducing agents are introduced together with the solid or
molten feedstock. Natural gas, hydrocarbons, hydrogen, carbon monoxide and/or ammonia,
together with steam, oxygen, carbon dioxide and/or halogens or halogenated hydrocarbons
are introduced as reducing agents . 

-45-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

�إعــــــالن
تعلـــن دائــــرة امللكيـــة الفكريــة عن طلبـات الرباءات املقبولـــة، وعــلى كــــل ذي م�صلحــة احلــق 

فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�صــر وذلك طبقــــا للمـــادة 

)9-5-ج( وفقــا الأحكــام قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــــادر باملر�صــــوم ال�صلطانـــي

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز �لبيانـات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــز�لبيان �لببليوجر�فـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�صم طالب الرباءة

72ا�صم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

)21(OM/P/2007/000206

)22(    3/12/2007

)31(PCT/NL2006/000282

)32(8/6/2006

)33(NL

و�صيلــة حلمايـة النبــات و�صفـيحــة لتجميــع امليــاه والطريقــــة اخلا�صـــة بــذلك.)54(

PLANT AID WATER COLLECTION SHEET AND METHOD.

يتعلق هذا االخرتاع بو�صيلة حلماية النبات لالإحاطة بنبتة �صغرية. تتاألف و�صيلة )57(

حمايــة النبتــة من اأنبوب يحيط اإحاطة جانبية على االأقل بنبتة �صغرية ميكن 

لتجميع  �صفـيحة  من  احلماية  و�صيلة  تتاألف  كما  احلماية.  و�صيلة  فـي  و�صعها 

املياه من اأجل جتميع الرطوبة املوجودة فـي اجلو. تتاألف �صفـيحة جتميع املياه 

من �صطح لتجميع املياه يتكون من �صطح م�صتقبل، حيث ي�صكل ال�صطح امل�صتقبل 

بطريقة ت�صمح له بالعمل زاوية بالن�صبة الجتاه اجلاذبية. وتتاألف �صفـيحة جتميع 

امل�صتقبل  لل�صطح  �صفلية  حلافة  حماذيا  يكون  للتجميع  �صطح  من  كذلك  املياه 

حيث ي�صكل �صطح التجميع بطريقة ت�صمح له بالعمل زاوية ثانية بالن�صبة الجتاه 

اجلاذبية وتكون الزاوية االأوىل اأ�صغر من الزاوية الثانية.

- 1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

 The invention relates to a plant aid for surrounding a young

 plant The plant aid 1 comprises a tube 2 at least partly sideways

 surrounding a young plant 3 placeable in the plant aid 1 The plant

 aid 1 further comprises a water collection sheet 8 for collecting

 moisture present in the atmosphere The water collection sheet

 8 comprises a water collection surface 9 comprising a receiving

 surface 10 which receiving surface 10 operatively makes a first

 angle with respect to the orientation of gravity. The water collection

 sheet 8 further comprises a collecting surface 11 adjoining a lower

 edge of the receiving surface 10 which collecting surface 11

 operatively makes a second angle with respect to the orientation

of gravity The first angle is smaller than the second angle

)71(P M M  Hoff Holding B V بي ام ام هوف هولدينج بي فـي

)72(HOFF Petrus Mattheus Maria هوف بطرو�ض ماتيو�ض ماريا
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

)21(OM/P/2017/000198
)22(    2/7/2017
)31(PCT/KR2015/014512
)32(30/12/2015
)33(KR
طريقة للتحكم فـي معاجلة بال�صكر لربوتني �صكر تخليقي.)54(

 A METHOD FOR CONTROLLING GLYCOSYLATION OF
RECOMBINANT GLYCOPROTEIN

يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة للتحكم فـي منط معاجلة بال�صكر لربوتني �صكر )57(

�صكر  بروتني  ي�صفر  نيكلوتيد  عديد  على  م�صتملة  خلية  زراعة  ت�صمل  تخليقي، 

تخليقي فـي و�صط مزرعة م�صتمل على اأن�صولني.

 The present invention relates to a method for regulating a sugar
 chain pattern of a recombinant glycoprotein comprising a step
 of culturing, in a medium including insulin, a cell including
a polynucleotide for coding a recombinant glycoprotein.

)71(LG CHEM, LTD اإل جي ت�صيم، اإل تي دي

)72(KIM, Kyu Yong كيو يوجن كيم             

RYU, Soo Hyun        صو هيون رايو�

SEOL, Sam Sook �صام كوك �صيول             

KIM, Sun Youn �صن يوجن كيم             

- 2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

)21(OM/P/2017/000333
)22(    20/11/2017
)31(PCT/IB2016/000783
)32(17/5/2016
)33(IB
حملول ا�صتن�صاق تيوتروبيوم لبخاخة. )54(

TIOTROPIUM INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION.
يتعلق االخرتاع احلايل برتكيبة �صيدلية معقمة ت�صتمل على تيوتروبيوم اأو ملح )57(

مقبول �صيدليا منه، لال�صتن�صاق من خالل بخاخة خلا�صع للعالج )مثل ب�صري(. 

فـي  وا�صتخدامها  ال�صيدلية  الرتكيبة  لتح�صري  بعملية  االخرتاع  كذلك  يتعلق 

معاجلة االأمرا�ض التنف�صية مثل مر�ض االن�صداد الرئوي املزمن )COPD( فـي 

خا�صع للعالج. 

 The present invention relates to a sterile pharmaceutical composition

 comprising tiotropium or a pharmaceutically acceptable salt thereof,

 for inhalation via nebulization to a subject (e.g. a human). The

 invention also relates to a process for preparing the pharmaceutical

 composition and its use in the treatment of respiratory diseases such

as chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in a subject.
)71(GLENMARK SPECIALTY S.A.  جلينمارك �صبي�صاليتي  ا�ض . ايه

)72( DHUPPAD, Ulhas دوباد، اولها�ض       

CHAUDHARI, Sunil ت�صاوداري، �صنهيل  

RAJURKAR, Suresh راجوركار، �صوري�ض

DHATRAK, Chandrakant داتراك، ت�صاندراكانت

KASLIWAL, Alkesh                     كا�صليوال، األكي�ض

KOPPENHAGEN, Franciscus كوبينهاجن، فرن�صي�صك�ض
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

(21)OM/P/2017/000375
(22)    17/12/2017
(31)PCT/EP2016/064065
(32)17/6/2016
(33)NL
وحدة جرعة قابلة للتفتت فـي الفم تت�سمن مكون ا�ستيرتول.(54)

 ORODISPERSIBLE DOSAGE UNIT CONTAINING AN ESTETROL
COMPONENT.

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفـري وحدة جرعة �سيدالنية �سلبة قابلة للتفتت فـي الفم لها (57)

وزن يرتاوح بني 30 و1000 جمم، تتكون وحدة اجلرعة املذكورة من: من 0.1 اإىل 25 % 

بالوزن من ج�سيمات ا�ستيرتول تت�سمن 80% بالوزن على االأقل من مكون اال�ستيرتول 

اإىل   75 ومن  منها،  وتوليفات  ا�ستيرتول،  ا�سرتات  ا�ستيرتول،  من  انتقاوؤه  يتم  الذي 

99.9% بالوزن من واحد اأو اأكرث من العنا�سر املقبولة �سيدالنيا، تت�سمن وحدة اجلرعة 

100 ميكرو جرام على االأقل من مكون اال�ستيرتول، وحيث ميكن احل�سول  ال�سلبة 

جل�سيمات  الرطب  التحبيب  تت�سمن  عملية  خالل  من  ال�سلبة  اجلرعة  وحدة  على 

ا�ستيرتول لها متو�سط مرجح حلجم اجل�سيم يرتاوح من 2 ميكرو مرت اإىل 50 ميكرو 

مرت.تكون وحدة اجلرعة ال�سلبة �سهلة الت�سنيع ومالئمة على نحو فائق لالإعطاء 

حتت الل�سان، اأو فـي ال�سدق، اأو االإعطاء حتت ال�سفة.

 The invention provides an orodispersible solid pharmaceutical dosage
 unit having a weight between 30 and 1,000 mg, said dosage unit
 consisting of: 0.1-25 wt.% of estetrol particles containing at least 80
 wt.% of an estetrol component selected from estetrol, estetrol esters and
 combinations thereof; and 75-99.9 wt.% of one or more pharmaceutically
 acceptable ingredients; the solid dosage unit comprising at least 100mg
 of the estetrol component; and wherein the solid dosage unit can be
 obtained by a process comprising wet granulation of estetrol particles
 having a volume weighted average particle size of 2 μm to 50 μm.
 The solid dosage unit is easy to manufacture and perfectly suited for
sublingual, buccal or sublabial administration.

(71)ESTETRA SPRL اي�ستيرتا ا�س بي ار ال        

(72)JASPART, Séverine Francine Isabelle   جا�سبارت، �سيفـريين فران�ساين ايزابيل

PLATTEEUW, Johannes Jan بالتيو، جوهاني�س جان

VAN DEN HEUVEL, Denny Johan Marijn   فان دين هوفل، ديني جوهان مارجني
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

(21)OM/P/2017/000376
(22)    17/12/2017
(31)PCT/EP2016/064074
(32)17/6/2016
(33)EP
وحدة جرعة قابلة للتفتت فـي الفم تت�سمن مكون ا�ستيرتول.(54)

   ORODISPERSIBLE DOSAGE UNIT CONTAINING AN
ESTETROL COMPONENT.

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفـري وحدة جرعة �سيدالنية �سلبة قابلة للتفتت فـي الفم (57)

لها وزن يرتاوح بني 30 و1.000 جمم، تتكون وحدة اجلرعة املذكورة من:0.1اإىل25 % 

بالوزن من ج�سيمات ا�ستيرتول تت�سمن 80% بالوزن على االأقل من مكون ا�ستيرتول 

يتم انتقاوؤه من ا�ستيرتول، ا�سرتات ا�ستيرتول، وتوليفات منها، و75 اإىل99.9% بالوزن 

ال�سلبة  اجلرعة  وحدة  تت�سمن  �سيدالنيا،  املقبولة  العنا�سر  اأكرث من  اأو  واحد  من 

100 ميكرو جرام على االأقل من مكون اال�ستيرتول، وحيث ميكن احل�سول على وحدة 

اجلرعة ال�سلبة من خالل عملية تت�سمن �سغط خليط جاف من ج�سيمات ا�ستيرتول 

وواحد اأو اأكرث من ال�سواغات املقبولة �سيدالنيا فـي وحدة جرعة �سلبة.تكون وحدة 

اجلرعة ال�سلبة �سهلة الت�سنيع ومالئمة على نحو تام لالإعطاء حتت الل�سان، اأو فـي 

ال�سدق، اأو االإعطاء حتت ال�سفة.

 The invention provides an orodispersible solid pharmaceutical dosage
 unit having a weight between 30 and 1,000 mg, said dosage unit
 consisting of: 0.1-25 wt.% of estetrol particles containing at least 80
 wt.% of an estetrol component selected from estetrol, estetrol esters and
 combinations thereof; and 75-99.9 wt.% of one or more pharmaceutically
 acceptable ingredients; the solid dosage unit comprising at least 100 μg
 of the estetrol component; and wherein the solid dosage unit can be
 obtained by a process that comprises compressing a dry blend of estetrol
 particles and one or more pharmaceutically acceptable excipients into
 a solid dosage unit. The solid dosage unit is easy to manufacture and
perfectly suited for sublingual, buccal or sublabial administration.

(71)Estetra SPRL  اي�ستيرتا ا�س بي ار ال

(72)JASPART, Séverine Francine Isabelle  جا�سبارت، �سيفريين فران�ساين ايزابيل

PLATTEEUW, Johannes Jan بالتيو، جوهاني�س جان

VAN DEN HEUVEL, Denny Johan Marijn   فان دين هوفل، ديني جوهان مارجني
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

(21)OM/P/2018/000249
(22)    15/8/2018
(31)PCT/NO2017/050039
(32)15/2/2017
(33)NO
نظام وطريقة ملراقبة مائع بالزمن احلقيقي.(54)

A REAL-TIME FLUID MONITORING SYSTEM AND METHOD.
(57) .)16( بئر  جتويف  فـي  مائع  تدفق  ملراقبة  ونظام  بطريقة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

 )’’6  ,’6 املنت�شرة )6اأ, ب,  درجة احلرارة  نب�شات دخل  اأكرث من  اأو  واحدة  يتم حث 

بداخل جزء على االأقل من املائع مببيت )15, 15اأ, ب, 15’, 15’’( فـي جتويف البئر. 

يكون للمبيت جتويف واحد على االأقل )14, 14اأ, ب( وواحد اأو اأكرث من منافذ التدفق 

(4, 4’, 5, 5’, 5اأ’, ب’(. يتم ا�شت�شعار نب�شة ا�شتجابة درجة حرارة, ناجتة بوا�شطة

نب�شات دخل درجة احلرارة املذكورة, بواحد اأو اأكرث من املواقع )2( اأ�شفل التجويف 

14اأ, ب(, ويتم حتديد معدل تدفق املائع املذكور عرب التجويف املذكور  املذكور )14, 

(14(. من املمكن اأن يتم حتديد معدل التدفق اعتمادا على واحدة اأو اأكرث من مميزات 

 )RTD( اال�شتبقاء املذكورة, وتوزيع زمن  ا�شتجابة درجة احلرارة  نب�شة  وخ�شائ�ص 

للتجويف املذكور.

- 6
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 A method and system of monitoring fluid flow in a wellbore (16). One
 or more space-distributed temperature input pulses (6a,b; 6’; 6”) are
 induced into at least a portion of the fluid in a housing (15; 15a,b;
 15’; 15”) in the wellbore, The housing has at least one cavity (14;
 14a,b) and one or more flow ports (4; 4’, 5; 5’; 5a’,b’). A temperature
 response pulse, caused by said temperature input pulses, are sensed at
 one or more locations (2) downstream of said cavity (14; 14a,b), and
 a flow rate of said fluid through said cavity (14) is determined. The
 flow rate may be determined based on one or more characteristics of
 said temperature response pulse, and the Retention Time Distribution
(RTD) of said cavity.

(71)Wellstarter AS ويل�شتارتر ايه ا�ص                 

(72)Fridtjof  NYHAVN نيهافن فريدجتوف          

Erik Iversen NAKKEN ناكني ايفر�شني ايريك        

Jean-Christophe  BARBIER جان- كري�شتوف باربري
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا ألأحكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة ) 5 ( خمـــ�س �صنــــوات اأخرى:

تاريخ الت�سجيلا�ســــم ال�سركــــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2018/000022018/2/27زوجايرو�صي كوربوري�صن
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154395

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأحذية واأغطية الراأ�س، واملالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باتا براندز اإ�س اأيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأفـينيو دى اأو�سى 61 1006 لوزان، �سوي�سرا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/18

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156008

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق واملطاعم للعمالء املميزين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميلينيوم اآند كوبثورن اإنرتنا�سيونال ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9 رافلي�س بال�س، 12-1، ريببليك بالزا، �سنغافورة 48619، �سنغافورة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/19

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156048

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و/اأو  الرتويجية  و/اأو  التجارية  للغايات  العمالء  نوادي  وخدمات  العمالء  وألء  خدمات 

الدعاية واألإعالن، برامج وألء العمالء التي ت�سم ق�سائم )كوبونات( الوألء ونقاط الوألء 

الت�سجيعية بق�سد مكافاأة العمالء املتكررين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميلينيوم اآند كوبثورن اإنرتنا�سيونال ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9 رافلي�س بال�س، 12-1، ريببليك بالزا، �سنغافورة 48619، �سنغافورة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/19

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156225

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اخلطوط اجلوية، خدمات النقل اجلوي، خدمات تاأجري رحالت جوية، خدمات 

ال�سفر، خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع(، خدمات تعبئة الب�سائع اأو �سحنها، خدمات 

تخزين ال�سحنة )احلموألت(، خدمات نقل ال�سحنة )احلموألت(، خدمات تو�سيل )ت�سليم( 

ال�سحن  اأجرة  ودفع  ال�سحن  و�ساطة  خدمات  امل�سافرين،  مرافقة  خدمات  جوا،  الب�سائع 

فـي ميناء الو�سول، اخلدمات املعاجلة على اأر�س املطار، تعبئة وتخزين الب�سائع، خدمات 

وكاألت احلجز واحلجز املوؤكد املدفوع لل�سفر، خدمات وكاألت ال�سفر، حجوزات الطريان، 

العطالت واألإجازات،  العطالت، خدمات عرو�س وباقات  تنظيم رحالت الطريان، ترتيب 

خدمات توفـري املعلومات ال�سياحية، توفـري امل�ساعدة فـي ت�سجيل الو�سول وترتيبات ال�سفر، 

توفـري املعلومات واخلدمات األ�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، وتقدمي 

جميع اخلدمات املذكورة بالفئة 39.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طريان دبي )فالي دبي(
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مقر فالي دبي، مبنى الركاب 2، 
�س.ب: 353 دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/11
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
)GB :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 3752812 - تاريخ األأولويـة: 2022/2/9 - بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156227

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اخلطوط اجلوية، خدمات النقل اجلوي، خدمات تاأجري رحالت جوية، خدمات 

ال�سفر، خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو الب�سائع(، خدمات تعبئة الب�سائع اأو �سحنها، خدمات 

تخزين ال�سحنة )احلموألت(، خدمات نقل ال�سحنة )احلموألت(، خدمات تو�سيل )ت�سليم( 

الب�سائع جوا، خدمات مرافقة امل�سافرين، خدمات و�ساطة ال�سحن ودفع اأجرة ال�سحن فـي 

ميناء الو�سول، اخلدمات املعاجلة على اأر�س املطار، تعبئة وتخزين الب�سائع، خدمات وكاألت 

تنظيم  الطريان،  حجوزات  ال�سفر،  وكاألت  خدمات  لل�سفر،  املدفوع  املوؤكد  واحلجز  احلجز 

رحالت الطريان، ترتيب العطالت، خدمات عرو�س وباقات العطالت واألإجازات، خدمات 

توفـري املعلومات ال�سياحية، توفـري امل�ساعدة فـي ت�سجيل الو�سول وترتيبات ال�سفر، توفـري 

اأعاله، وتقدمي جميع  املذكورة  املتعلقة بجميع اخلدمات  املعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 

اخلدمات املذكورة بالفئة 39.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طريان دبي )فالي دبي(
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مقر فالي دبي، مبنى الركاب 2، �س.ب: 353 دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)GB :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 3752850 - تاريخ األأولوية: 2022/2/9 - بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156233

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املغناطي�سية  البيانات  حامالت  ال�سور،  اأو  ال�سوت  ا�ستن�ساخ  اأو  ونقل  لت�سجيل  اأجهزة 

واأقرا�س الت�سجيل، اأقرا�س مدجمة واأقرا�س فـيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل 

اإىل  للو�سول  احلا�سوب  برامج  احلا�سوب،  وبرامج  البيانات  معاجلة  معدات  الرقمية، 

وو�سع اإ�سارة مرجعية والت�سفح وجمع واإيجاد ومعاجلة وتنظيم وا�ستئجار وحفظ ملفات 

ال�سوت والبيانات والفـيديو واألألعاب وامللفات متعددة الو�سائط، برامج احلا�سوب للو�سول 

لال�ستخدام  احلا�سوب  برامج  األ�سرتاك،  على  القائم  الرقمية  الو�سائط  حمتوى  اإىل 

ال�سور  وملفات  البيانات  وتنظيم  وحفظ  ت�سفـري  وفك  وت�سفـري  وا�ستخراج  تعديل  فـي 

و�سول  وتوفـري  ألإن�ساء  احلا�سوب  برامج  الو�سائط،  متعددة  وامللفات  والفـيديو  وال�سوت 
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امل�ستخدم اإىل قواعد البيانات القابلة للبحث اخلا�سة مبلفات املعلومات والبيانات، برنامج 

حمرك البحث، برامج احلا�سوب للو�سول اإيل املعلومات علي األإنرتنت، برامج احلا�سوب 

لال�ستخدام فـي ن�سر الدعاية واألإعالن لالآخرين، برامج احلا�سوب لتاأجري و�سراء األأفالم 

برامج  الو�سائط،  متعددة  وامللفات  واملو�سيقى  الفـيديو  ومقاطع  التلفزيونية  والربامج 

احلا�سوب لال�ستخدام فـي م�ساركة املعلومات حول املنتجات واخلدمات وال�سفقات، برامج 

احلا�سوب للتخزين األإلكرتوين للبيانات، برامج احلا�سوب للتعرف على ال�سورة وخ�سائ�س 

الكالم )ال�سوت(، برامج احلا�سوب للت�سغيل األآيل للمنازل، برامج الت�سفح عرب األإنرتنت، 

تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من الو�سول اإىل وو�سع 

اإ�سارة مرجعية وت�سفح وجمع واإيجاد ومعاجلة وتنظيم وا�ستئجار وحفظ ملفات املو�سيقى 

برامج  الو�سائط،  متعددة  وامللفات  ب�سرية  ال�سمع  وامللفات  واألألعاب  والفـيديو  وال�سوت 

البيانات واملعلومات، برامج احلا�سوب  احلا�سوب جلمع وتنظيم وتعديل ومتييز وتخزين 

للت�سوق عرب األإنرتنت، برامج احلا�سوب ألإدارة املعلومات، برامج احلا�سوب للو�سول وت�سفح 

والبحث فـي قواعد البيانات اأونالين على األإنرتنت، برامج ت�سغيل اأنظمة احلا�سوب، برامج 

احلا�سوب لتكوين وت�سغيل ومراقبة األأجهزة واأجهزة احلا�سوب وملحقات احلا�سوب وم�سغل 

ال�سوت والفـيديو، برامج احلا�سوب ألإن�ساء قواعد بيانات للمعلومات قابلة للبحث، برامج 

تف�سيالت  على  قائمة  خم�س�سة  تو�سيات  تولد  التي  احلا�سوب  برامج  احلا�سوب،  األعاب 

امل�ستخدم، برامج احلا�سوب لتوفـري معلومات امل�ستخدم مع املراجعات والتو�سيات املتعلقة 

باملحتوى الرتفـيهي، الربامج القابلة للتنزيل وامل�سجلة لل�سماح باألت�سال والتفاعل بني 

الهواتف واألأجهزة املحمولة واأجهزة التلفزيون ووحدات حتكم األعاب الفـيديو وم�سغالت 

اأو  )اآي  األأ�سياء  اإنرتنت  واأجهزة  الرقمية  الو�سائط  ومراكز  احلا�سوب  واأجهزة  الو�سائط 

تي( واألأجهزة ال�سمع ب�سرية، الربامج القابلة للتنزيل وامل�سجلة لنقل معطيات معلومات 

ال�سوت والفـيديو وال�سور والو�سائط املتعددة والبيانات اإىل جمموعة متنوعة من اأجهزة 

ال�سبكة وبالتحديد اأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية واأجهزة احلا�سوب املحمولة وقطع اأجهزة 

احلا�سوب اللوحية والهواتف املحمولة وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية )بيه دي ايه ا�س( 

الو�سائط  الفـيديو وم�سغالت  األعاب  اأو تي( ووحدات حتكم  )اآي  األأ�سياء  اإنرتنت  واأجهزة 

ال�سوت،  وعر�س  ونقل  لل�سور  وم�سجلة  للتنزيل  قابلة  برامج  ب�سرية،  ال�سمع  واألأجهزة 

ب�سرية  ال�سمع  الرتفـيهية  الربامج  م�ساهد  لتمكني  وم�سجلة  للتنزيل  قابلة  برامج 

قابلة  أل�سلكية  ات�ساألت  برامج  التفاعلي،  الرتفـيه  اإىل  الو�سول  من  املتعددة  والو�سائط 

للتنزيل وم�سجلة، برامج ات�ساألت أل�سلكية قابلة للتنزيل اأوم�سجلة لنقل ال�سوت وال�سوت 

ت�سم  التي  للتنزيل  القابلة  ال�سبكي  البث  ال�سوتية  املدونات  ملفات  والبيانات،  والفـيديو 

األأخبار والتعليقات فـي جمال األأفالم والربامج التلفزيونية واملو�سيقى واألأعمال ال�سوتية 

واألأن�سطة  الرتفـيهية  واألأن�سطة  الريا�سية  واألأحداث  األأدبية  واألأعمال  وامل�سرح  والكتب 

والتعليمات  واملعار�س  املو�سيقية  وامل�سرحيات  والرق�س  والفنون  والبطوألت  الرتفـيهية 

الريا�سية والنوادي والراديو والكوميديا والدراما وامل�سابقات واألألعاب واللعب واملهرجانات 
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واملتاحف واملتنزهات واألأحداث الثقافـية واحلفالت املو�سيقية والن�سر والر�سوم املتحركة 

الرتفـيه،  برامج  تت�سمن  التي  ب�سرية  ال�سمع  الت�سجيالت  واألأزياء،  اجلارية  واألأحداث 

الو�سائط قابل للتنزيل  القابلة للتنزيل، حمتوى �سمع ب�سري ومتعدد  املو�سيقية  امللفات 

يعر�س ق�س�سا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من املو�سوعات، �سور متحركة 

وبرامج تلفزيونية قابلة للتنزيل التي ت�سم ق�س�سا خيالية وغري خيالية حول جمموعة 

متنوعة من املو�سوعات وت�سجيالت �سوتية ومرئية التي ت�سم ق�س�سا خيالية وغري خيالية 

الفـيديو  اأقرا�س  الرقمية وبالتحديد  الو�سائط  املو�سوعات،  حول جمموعة متنوعة من 

الفـيديو  وم�سغالت  األ�ستخدامات  متعددة  الرقمية  واألأقرا�س  م�سبقا  امل�سجلة  الرقمية 

الرقمية، ت�سجيالت ال�سوت والفـيديو القابلة للتنزيل واأقرا�س اأقرا�س الفـيديو الرقمية 

واألأقرا�س الرقمية عالية الدقة التي ت�سم ق�س�سا خيالية وغري خيالية حول جمموعة 

الو�سائط  متعددة  وامللفات  للتنزيل  القابلة  ال�سوتية  امللفات  املو�سوعات،  من  متنوعة 

وملفات البيانات وامل�ستندات املكتوبة واملواد ال�سوتية ومواد الفـيديو التي ت�سم حمتوى 

خياليا وغري خياليا حول جمموعة متنوعة من املو�سوعات، الكتب واملجالت والدوريات 

ميكن  التي  األأخرى  واملطبوعات  واملجالت  وال�سحف  األإخبارية  والن�سرات  األإلكرتونية 

ال�سوت،  ت�سجيل  واأقرا�س  الفونوغراف  اأ�سطوانات  املتحركة،  الكرتونية  ال�سور  تنزيلها، 

األعاب  لفافات  الفـيديو،  كا�سيتات  ال�سوت،  ت�سجيالت  حامالت  ال�سوت،  ت�سجيل  �سرائط 

الفـيديو، اأ�سرطة الفـيديو، م�سغالت الو�سائط الرقمية، اأجهزة ا�ستقبال وتوزيع ال�سحنة، 

وا�ستعرا�س  وت�سجيل  ومعاجلة  حلفظ  باليد  واملحمولة  املحمولة  األإلكرتونية  األأجهزة 

والتجهيزات  وامليكانيكية  األإلكرتونية  الغيار  والبيانات وقطع  والفـيديو  ال�سور وال�سوت 

والفـيديو  ال�سوت  م�سغالت  اللوحية،  احلا�سوب  واأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة  له،  الالزمة 

واملفكرات األإلكرتونية ال�سخ�سية وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية واأجهزة اأنظمة حتديد 

األأجهزة  له،  الالزمة  والتجهيزات  وامليكانيكية  األإلكرتونية  الغيار  وقطع  العاملية  املواقع 

الطرفـية اخلا�سة باحلوا�سيب، مكونات احلا�سوب، اأجهزة مراقبة و�سا�سات وكابالت واألآت 

وو�سالت  الكابالت  وو�سالت  املحوألت  وبطاقات  واملحوألت  األأقرا�س  وحمرك  الطباعة 

�سواحن  واملحركات،  األإلكرتوين  ال�سحن  وقواعد  الكهربائية  الطاقة  وو�سالت  القواب�س 

الراأ�س  �سماعات  الذاكرة،  بطاقات  قارئات  الذاكرة،  بطاقات  البطاريات،  حزم  البطاريات، 

و�سماعات األأذن، مكربات ال�سوت وامليكروفونات واأطقم الراأ�س، العلب واألأغطية وقواعد 

لالأجهزة األإلكرتونية املحمولة واألأجهزة املحمولة باليد، اأجهزة حتكم عن بعد لالأجهزة 

الالإلكرتونية املحمولة واليدوية واأجهزة احلا�سوب، اأجهزة حتكم عن بعد للتلفاز واأجهزة 

نقل معطيات الو�سائط الرقمية، اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية، رقائق احلا�سوب، البطاريات، 
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األأجهزة املحمولة باليد للتحكم باأجهزة الو�سائط الرقمية ومكربات ال�سوت وم�سخمات 

مغناطي�سيا،  امل�سفرة  الهدايا  بطاقات  الرتفـيهية،  واألأنظمة  ال�سترييو  واأنظمة  ال�سوت 

النقالة، مكربات  الهواتف  الهواتف،  ال�سوت،  ال�سوت، مكونات ولوازم وملحقات  مكربات 

املو�سيقية،  األآألت  مع  لال�ستخدام  ال�سوت  موؤثرات  واأدوات  اأجهزة  ال�سوت،  وم�ستقبل 

املكونات  املو�سيقية،  األآألت  مع  لال�ستخدام  األإلكرتونية  املو�سيقية  النغمات  مولدات 

البدنية  واللياقة  ال�سحة  تعقب  اأجهزة  املو�سيقية،  األآألت  مع  لال�ستخدام  األإلكرتونية 

األإلكرتونية، مكربات ال�سوت واأجهزة الهاتف واحلوا�سيب لال�ستخدام فـي املركبات األآلية، 

األت�ساألت  واألآت  اأجهزة  األت�ساألت،  �سبكات  اأجهزة  ال�سوتي،  والتعرف  الت�سجيل  اأجهزة 

األآلية األإلكرتونية، الكامريات، كامريات الفـيديو، األآت الت�سوير ال�سينمائي، احلافظات 

ال�سفافة،  الت�سوير  ل�سرائح  متركز  جهاز  الفوتوغرافـية،  واألآألت  لالأجهزة  املخ�س�سة 

ال�سترييو،  اأنظمة  العر�س،  �سا�سات  اأجهزة  العر�س،  �سا�سات  قرب،  عن  الت�سوير  عد�سات 

ال�سمع  واملعدات  املعلومات  تكنولوجيا  املنزيل،  الرتفـيه  واأنظمة  املنزيل  امل�سرح  اأنظمة 

ب�سرية، اأجهزة األت�ساألت الداخلية، الهواتف الذكية، الهواتف املحمولة، اأجهزة الهاتف، 

الهواتف املزودة بخدمات الفـيديو، اأجهزة ذاكرة احلا�سوب، املعاجلات ال�سغرية، املودمات، 

لالأجهزة  والدبابي�س  واألأ�سرطة  املع�سم  واأربطة  ال�سرائح  األأبعاد،  الثالثية  النظارات 

البيانات  وا�ستعرا�س  ومعاجلة  وتنظيم  لت�سجيل  باليد  واملحمولة  املحمولة  األإلكرتونية 

وال�سوت وال�سور وملفات الفـيديو، حقائب وحمافظ املو�سيقى الرقمية وم�سغالت الفـيديو 

واحلوا�سيب املحمولة باليد وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية واملنظمات األإلكرتونية ودفاتر 

املالحظات األإلكرتونية، اأدلة امل�ستخدمني القابلة للقراءة اإلكرتونيا ومن خالل األآلة اأو 

احلا�سوب لال�ستخدام مع ال�سلع املذكورة وبيعها كوحدة واحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 97359794 - تاريخ األأولوية: 2022/4/12 - بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156235

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت  �سبكات  عرب  املعلومات  نقل  وبالتحديد  األإلكرتونية  األت�ساألت  األت�ساألت، 

وال�سورة،  ال�سوت  والفـيديو وملفات  وال�سوت  للمعلومات  األإلكرتوين  األإلكرتونية، نقل 

خدمات األت�ساألت الال�سلكية عري�سة النطاق، خدمات البث، خدمات ات�ساألت الفـيديو 

وبالتحديد البث والتدفق واإر�سال الفـيديو وال�سور واملو�سيقى وال�سوت والو�سائط املتعددة 

عرب األإنرتنت اأو �سبكة ات�ساألت اأخرى، تدفق البيانات، خدمات الن�سح وامل�سورة املتعلقة 

م�ستخدمني  لعدة  الولوج  توفـري  وبالتحديد  احلا�سوبية  اخلدمات  األت�ساألت،  بخدمات 

اإيل ال�سبكات احلا�سوبية من اأجل النقل األإلكرتوين ملختلف البيانات واألت�ساألت والوثائق 

واملعلومات ال�سخ�سية واملهنية، توفـري الولوج لقاعدة بيانات احلا�سوب التفاعلية املت�سمنة 

حتديث تلقائي دفاتر العناوين واملخطط ال�سخ�سي والتذكري بالتاريخ وخمطط ال�سفر 

وروابط اخلريجني واملجموعات املهنية عرب �سبكة حا�سوب عاملية، توفـري موقع اإلكرتوين 

والتنزيل  واأل�ستالم  املوؤقت  والتخزين  األإر�سال  علي  القدرة  احلا�سوب  م�ستخدمي  مينح 

والتدفق والبث والعر�س والتن�سيق ونقل وم�ساركة املحتوى واألأعمال املرئية وامل�سنفات 

ال�سوتية واألأعمال ال�سمع ب�سرية واألأعمال األأدبية وال�سور والفـيديو والبيانات وامللفات 

مبا�سرة  اخلط  علي  رابط  توفـري  األأخرى،  األإلكرتونية  واألأعمال  وال�سور  وامل�ستندات 

لالأحداث اجلارية واملواد املرجعية املتعلقة باألأفالم وال�سور املتحركة واألأفالم الوثائقية 

واألأفالم والربامج التلفزيونية والر�سومات والر�سوم املتحركة وعرو�س الو�سائط املتعددة 

نقل  ب�سرية،  ال�سمع  األأعمال  من  وغريها  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  الفـيديو  ومقاطع 

ال�سوت )البث ال�سوتي(، اإر�سال الفـيديو حتت الطلب، خدمات األإر�سال التلفزيوين عرب 

بروتوكول األإنرتنت )اآي بيه تي فـي(، البث األإلكرتوين للملفات ال�سوتية واملرئية املتدفقة 

والقابلة للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�سبكات األت�ساألت األأخرى، األإر�سال واأل�ستقبال 

عاملية  حا�سوب  �سبكات  عرب  لالآخرين  الرقمية  الو�سائط  حمتويات  وتدفق  األإلكرتوين 

ال�سوتية  للملفات  األإلكرتوين  والتدفق  البث  وبالتحديد  األت�ساألت  خدمات  وحملية، 

واملرئية والبيانات وال�سور واألأفالم وبرامج التلفزيون والربامج ال�سمعية وال�سمع ب�سرية 

األت�ساألت عن  �سبكات  الرقمية وحمتوياتها من خالل  الو�سائط  وغريها من معلومات 

بعد و�سبكات األت�ساألت الال�سلكية و�سبكة األإنرتنت، تدفق املواد ال�سمعية وال�سمع ب�سرية 

والفـيديو على �سبكة األإنرتنت و�سبكات األت�ساألت و�سبكات األت�ساألت عن بعد الال�سلكية، 

تدفق البيانات، تدفق املو�سيقى واألأفالم وعرو�س التلفزيون واألألعاب على �سبكة األإنرتنت، 

ال�سمع  والربامج  ال�سينماتوغرافـية  األأفالم  تدفق  الفـيديو،  وبث  ال�سوتي  البث  خدمات 

خدمات  على  قائمة  األإنرتنت  �سبكة  والفـيديوعلى  ال�سمعية  امللفات  بث  خدمات  ب�سرية، 
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األ�سرتاك، خدمات البث وتوفـري و�سول خدمات األت�ساألت عن بعد على األأفالم وبرامج 

الرقمية  الو�سائط  وال�سمع ب�سرية وغريها من معلومات  ال�سمعية  التلفزيون والربامج 

وحمتوياتها من خالل خدمات الفـيديو حتت الطلب، خدمات البث عرب �سبكة األإنرتنت، 

خدمات البث األإذاعي عرب �سبكة األإنرتنت، خدمات األت�ساألت عن بعد وبالتحديد نقل 

البث ال�سبكي، اإر�سال امللفات الرقمية، بث املحتويات الرقمية عرب �سبكات احلا�سوب و�سبكة 

األإنرتنت وخط امل�سرتك الرقمي )دي ا�س ال( وال�سبكات الكبلية والتنزيل الرقمي والتدفق 

الرقمي ونظام الفـيديو حتت الطلب ونظام الفـيديو املتاح ح�سب الطلب )اإن فـي اأو دي( 

والتلفزيون وقنوات التلفزيون املفتوحة وقنوات التلفزيون بنظام الدفع مقابل امل�ساهدة 

ال�سور  مللفات  األإلكرتوين  البث  النقال،  والهاتف  والهاتف  والكابل  ال�سناعي  والقمر 

الرقمية بني م�ستخدمي األإنرتنت، توفـري الولوج للدألئل على األإنرتنت وقواعد البيانات 

الفـيديو واملواد املرجعية، بث األأخبار،  واملواقع األإلكرتونية واملدونات واملو�سيقى وبرامج 

ت�سليم الر�سائل عن طريق البث األإلكرتوين، البث األإلكرتوين للر�سائل والربيد، خدمات 

البث ال�سوتي، توفـري غرف الدرد�سة اأونالين على األإنرتنت للتوا�سل األجتماعي، توفـري 

منتدى عرب األإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر ونقل ال�سور والفـيديو 

لوحات  توفـري  وبالتحديد  بعد  عن  األإت�ساألت  خدمات  وال�سوت،  وال�سور  والبيانات 

احلا�سوب  م�ستخدمي  بني  الر�سائل  لنقل  األإنرتنت  على  اأونالين  األإلكرتونية  الن�سرات 

فـيما يتعلق بالرتفـيه، توفـري خدمات األت�سال عن بعد لنقل ال�سور واألأعمال ال�سوتية 

الذكية  والهواتف  املحمولة  الهواتف  بني  املتعددة  والو�سائط  ب�سرية  وال�سمع  واملرئية 

واأجهزة  اللوحية  واألأجهزة  املحمولة  الرقمية  واألأجهزة  املحمولة  األإلكرتونية  واألأجهزة 

احلا�سوب، بث ادلة التلفزيون واألأفالم، األإت�ساألت بني احلوا�سيب، توفـري حق الو�سول 

بعد  عن  األت�ساألت  تغطية  خدمات  توفـري  األإنرتنت،  على  الو�سائط  املتعددة  املواد  اإىل 

لقواعد بيانات احلا�سوب، بث البيانات من خالل األأجهزة ال�سمع ب�سرية حمكومة باأجهزة 

معاجلة البيانات واحلوا�سيب، خدمات توجيه وتو�سيل األت�ساألت عن بعد، تاأجري وقت 

الو�سول اإىل �سبكات احلا�سوب العاملية، بث بطاقات املعايدة على خط املبا�سرة )األإنرتنت(، 

تاأجري اأجهزة اإر�سال الر�سائل، تاأجري املودمات، تاأجري معدات األت�ساألت عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 97359794 - تاريخ األأولوية: 2022/4/12 - بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156236

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتفـيه  خدمات  والريا�سية،  الثقافـية  الن�ساطات  الرتفـيه،  التدريب،  توفـري  التعليم، 

للتنزيل،  القابلة  غري  املتعددة  والو�سائط  والفـيديوية  ال�سوتية  امللفات  توفـري  وبالتحديد 

املتعددة غري  والو�سائط  والفـيديوية  ال�سوتية  امللفات  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيه  خدمات 

القابلة للتنزيل املتمثل بت�سجيالت �سوتية وفـيديو وت�سجيالت متعددة الو�سائط، خدمات 

الرتفـيه وحتديدا توفـري األ�ستخدام املوؤقت على اخلط مبا�سرة األإنرتنت للملفات ال�سوتية 

والفـيديو وامللفات متعددة الو�سائط، خدمات البحث احلا�سوبي على األإنرتنت وخدمة الطلب 

ب�سرية على  ال�سمع  واألأعمال  الو�سائط  وامللفات متعددة  وفـيديو  املت�سمنة ملفات �سوتية 

هيئة حمتوى ترفـيهي رقمي غري قابل للتنزيل، اإن�ساء وتطوير مفاهيم الربامج الرتفـيهية 

والتعليمية، خدمات الرتفـيه والتعليم وبالتحديد حتميل وتنزيل والتقاط ون�سر وعر�س 

واإظهار  امل�سبق  العر�س  ومعاينة  وعر�س  املحتوى  ونقل  الت�سجيالت  تدفق  ونقل  وحترير 

لتوفـري  غريها  اأو  ون�سخ  ون�سر  وتوزيع  والتالعب  وامل�ساركة  والتدوين  العالمات  وو�سع 

الو�سائط األإلكرتونية وحمتوى الو�سائط املتعددة والفـيديو واألأفالم والر�سومات وال�سور 

واملحتوى  امل�ستخدم  الناجت عن طريق  واملحتوى  واألألعاب  وال�سور  والر�سائل  الفوتغرافـية 

األت�ساألت،  و�سبكات  احلا�سوب  اأجهزة  من  غريها  اأو  األإنرتنت  عرب  واملعلومات  ال�سوتي 

توفـري قاعدة بيانات للرتفـيه على األإنرتنت قابلة للبحث ت�سم مو�سيقى واأفالم وعرو�س 

فـي  للتنزيل  قابلة  غري  األإنرتنت  على  اأونالين  املتعددة  الو�سائط  وعرو�س  تليفزيونية 

جمال الرتفـيه وامللفات ال�سوتية التي ت�سم مو�سيقى وكتب كوميدية ومن�سورات ترفـيهية، 

ت�سم  التي  الرتفـيه  وخدمات  تعليمية  وألأغرا�س  للرتفـيه  الفـيديو  مل�ساركة  بوابة  توفـري 

الو�سائط والفـيديوهات واألأفالم وال�سور  و�سائل األإعالم األإلكرتونية واملحتويات متعددة 

والن�سو�س وال�سور الفوتوغرافـية واملحتويات التي مت اإنتاجها بوا�سطة امل�ستخدم واملحتويات 

ال�سمعية واملعلومات املرتبطة بها عرب احلا�سوب و�سبكات األت�ساألت، توفـري موقع اإلكرتوين 

للتنزيل،  القابلة  غري  ال�سينمائية  واألأفالم  األأفالم  جمال  فـي  الطلب  حتت  فـيديو  ي�سم 

توفـري موقع اإلكرتوين يت�سمن فـيديو حتت الطلب فـي جمال األأفالم وعرو�س التليفزيون 

فـي  واملعلومات  اجلارية  األأحداث  اأخبار  توفـري  متنوعة،  موا�سيع  حول  األأفالم  ومقدمات 

بامل�سابقات والفـيديو وال�سوت والعرو�س النرثية واملن�سورات كلها  املتعلقة  جمال الرتفـيه 

فـي جمال الرتفـيه، توفـري املراجعات اأونالين على األإنرتنت لربامج التليفزيون واألأفالم، 

الرتفـيه  عن  معلومات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  األإنرتنت  عرب  فـيديو  مقاطع  توفـري 

غري  تلفزيونية  برامج  توفـري  األجتماعية،  ال�سبكات  عرب  التلفزيونية  والربامج  واألأفالم 

قابلة للتنزيل وغريها من األأعمال ال�سمع ب�سرية عرب خدمة الفـيديو عند الطلب، الرتفـيه 

التلفزيوين، الرتفـيه التليفزيوين وبالتحديد برامج التليفزيون امل�ستمرة املت�سمنة ثقافة 

املوا�سيع،  امل�ساهري حول جمموعة من  وق�س�س  واألأفالم  التليفزيون  وعرو�س  البوب  فن 
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والو�سائط  الرقمي  والفـيديو  ال�سوت  ن�سر  خدمات  والفـيديو،  ال�سوت  ت�سجيل  خدمات 

عرب  للتنزيل  قابلة  وغري  م�سبقا  م�سجلة  ومو�سيقى  �سوتية  برامج  الرقمية،  املتعددة 

املو�سوعات،  من  متنوعة  جمموعة  حول  خيالية  وغري  خيالية  ق�س�سا  تعر�س  األإنرتنت 

خدمات الرتفـيه وبالتحديد العرو�س املو�سيقية احلية املرئية وامل�سموعة واملتنوعة واألأخبار 

معلومات  الرتفـيه،  برامج  ملحتوى  واملراجعات  التقييمات  الكوميديا،  وعرو�س  والدراما 

ترفـيهية، توفـري األأخبار واملعلومات والتعليقات على األإنرتنت فـي جمال الرتفـيه، اجلرائد 

امل�سابقات،  تنظيم  الرتفـيه،  عن  معلومات  املت�سمنة  املدونات  وبالتحديد  األإنرتنت  على 

خدمات عرو�س ال�سحب على اجلوائز، ا�ست�سافة خدمات عرو�س ال�سحب واملناف�سات على 

املرئية  واألأعمال  األأدبية  واألأعمال  والدوريات  واملجالت  الكتب  ن�سر  لالخرين،  األإنرتنت 

واألأعمال ال�سمعية واألأعمال ال�سمع ب�سرية، خدمات اإنتاج املو�سيقى، خدمات ن�سر املو�سيقى، 

اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد �سمات املو�سيقيني والفنانني والفرق املو�سيقية عرب مقاطع 

فـيديو غري قابلة للتنزيل، توفـري مورد تفاعلي غري قابل للتنزيل للبحث عن املحتوى ال�سمع 

ب�سري واختياره واإدارته وعر�سه فـي طبيعة ت�سجيالت ال�سوت والفـيديو والو�سائط املتعددة، 

توفـري الن�سرات األإخبارية عرب األإنرتنت فـي جمال التلفزيون واألأفالم ومقاطع الفـيديو 

عرب الربيد األإلكرتوين، خدمات الرتجمة والرتجمة ال�سفهية الفورية، توفـري املن�سورات 

األإلكرتونية عرب األإنرتنت غري القابلة للتنزيل، ن�سر الن�سو�س بخالف ن�سو�س الدعاية، 

كتابة الن�سو�س بخالف ن�سو�س الدعاية، تاأجري معدات ال�سوت، عرو�س �سينمائية، تنظيم 

واإقامة احلفالت املو�سيقية، الت�سلية واملالهي، تاأجري معدات األألعاب تنظيم وت�سيري األألعاب، 

األأفالم،  ا�ستديوهات  األأفالم وملحقاتها،  اأجهزة عر�س  تاأجري  الكاريوكي،  توفـري خدمات 

اإنتاج املدونات ال�سوتية،  اإنتاج برامج األإذاعة،  خدمات التاأليف املو�سيقي، تنظيم العرو�س، 

اإنتاج املدونات الفـيديوية، توفـري الرتفـيه عرب املدونات ال�سوتية والربامج األإذاعية، توفـري 

الرتفـيه عرب موقع اإلكرتوين، توفـري الرتفـيه عرب تطبيق قابل للتنزيل، تاأجري الت�سجيالت 

ال�سوتية واملرئية والو�سائط املتعددة، الرتجمة، األإنتاج امل�سرحي، تنظيم امل�سابقات، تنظيم 

الفـيديو،  حترير  الت�سجيل،  ا�ستوديو  خدمات  التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�س  املعار�س 

الت�سوير باأ�سرطة الفـيديو، معلومات عن التعليم، التدري�س واخلدمات الدرا�سية واخلدمات 

التعليمية، خدمات الرتفـيه وبالتحديد اإنتاج وتوزيع برامج التليفزيون وغريها من األأعمال 

التليفزيونية  التعليقات والق�س�س واألأخبار واللقاءات والعرو�س  ال�سمع ب�سرية املت�سمنة 

املرئية  العرو�س  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات  البوب،  فن  وثقافة  واملو�سيقى  واألأفالم 

اإنتاج  مبا�سرة،  املقدمة  والكوميدية  والدرامية  واألأخبار  واملتنوعة  واملو�سيقية  وامل�سموعة 

وتاأجري  اإنتاج  والتلفزيونية،  األإذاعية  الربامج  اإنتاج  الدعائية،  األأفالم  بخالف  األأفالم 

الت�سجيالت ال�سمعية والب�سرية وحتديدا ال�سور املتحركة والربامج التلفزيونية ومقاطع 

األأخبار والرتفـيه والريا�سة  املو�سيقية واملو�سيقى فـي جماألت  الفـيديو  الفـيديو ومقاطع 

اإلكرتونية  من�سورات  توفـري  املو�سيقية،  الفـيديو  ومقاطع  واملو�سيقى  والدراما  والكوميديا 

على األإنرتنت غري قابلة للتنزيل بالتحديد الكتب واملجالت واجلرائد والدوريات والن�سرات 
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الفـيديو حول  )اأدلة( وت�سجيالت  اال�ستعمال  وال�سحف وكتيبات تو�سيح كيفـية  االأخبارية 

والتعليمات  والريا�سة  التليفزيون  وعرو�ض  واالأفالم  امل�سرح  وبالتحديد  متعددة  موا�سيع 

الريا�سية واالأن�سطة الرتفـيهية والت�سلية والبطوالت والفن والرق�ض والعرو�ض املو�سيقية 

الهوايات  ونوادي  الريا�سية  والنوادي  الرتفـيه  ومعار�ض  العلوم  ومعار�ض  الفن  ومعار�ض 

واملهرجانات  واللعب  واالألعاب  وامل�سابقات  والكوميديا  والراديو  االجتماعية  والنوادي 

واالأحداث  املتحركة  والر�سوم  والن�سر  واحلفالت  الثقافـية  واملنا�سبات  واملنتزهات  واملتاحف 

والعلوم  واالأعمال  والريا�سيات  والفنون احلرة  واللغات  والتاريخ  االأزياء  احلالية وعرو�ض 

والتكنولوجيا والهوايات والثقافة والريا�سات والفن وعلم النف�ض والفل�سفة، اإنتاج الربامج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق األأولويـــــــــة: )رقم االأولوية: 97359794 - تاريخ االأولوية: 2022/4/12 - بلد االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156399

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للعناية  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  م�ستح�سرات  جتميلية،  م�ستح�سرات 

الوجه  بال�سعر، كرميات جلمال  للعناية  بال�سعر، م�ستح�سرات  للعناية  بالب�سرة، كرميات 

واجل�سم، غ�سوالت )لو�سن( للوجه واجل�سم، كرميات للوجه واجل�سم، غ�سوالت للج�سم، 

غ�سوالت للوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلهوب جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأنرتترا�ست كوربوريت �سريفـي�سيز )بي فـي اآي( ليمتد،
171 مني �سرتيت، �ض.ب: 4041، رود تاون، تورتوال، فـي جي 1110، 

جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزئة واجلملة، خدمات التجارة االإلكرتونية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 

واجلملة عرب االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلهوب جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأنرتترا�ست كوربوريت �سريفـي�سيز )بي فـي اآي( ليمتد،
171 مني �سرتيت، �ض.ب: 4041، رود تاون، تورتوال، فـي جي 1110، 

جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156401

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية بال�سعر، خدمات العناية بال�سحة ال�سخ�سية واجلمال، خدمات �سالونات 

العناية  خدمات  التجميل،  جمال  فـي  اال�ست�سارات  بالب�سرة،  العناية  �سالونات  التجميل، 

باجلمال، خدمات العناية باجلمال، خدمات العناية التجميلية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلهوب جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأنرتترا�ست كوربوريت �سريفـي�سيز )بي فـي اآي( ليمتد،
 171 مني �سرتيت، �ض.ب: 4041، رود تاون، تورتوال، فـي جي 1110، 

جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتجزئة  البيع  املكتب، خدمات متاجر  واألإدارة، وظائف  والتنظيم  األأعمال  اإدارة  دعاية، 

واأقنعة  الراأ�س،  واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي  الب�سائع،  ت�سم  التي  األإنرتنت  عرب 

الراأ�س،  و�سماعات  واألأحزمة،  الظهر  وحقائب  واحلقائب،  واألأكيا�س،  واألأغطية،  الوجه، 

واجلوارب، والنظارات، وزجاجات املياه، ومربدات املياه، وال�سلع الريا�سية واألك�س�سوارات، 

واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي  الب�سائع،  ت�سم  التي  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

وال�سماعات،  واألأحزمة،  الظهر،  وحقائب  واألأكيا�س،  واألأغطية،  الوجه،  واأقنعة  الراأ�س، 

وامللحقات،  الريا�سية  وال�سلع  املياه،  ومربدات  املياه،  وزجاجات  والنظارات،  واجلوارب، 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة فـيما يتعلق بربامج الكمبيوتر التي تتميز ب�سلع افرتا�سية، 

وهي املالب�س، واألأحذية، واألأغطية الرئي�سية، واأقنعة الوجه، واأغطية، وحقائب، وحقائب 

ومربدات  املياه،  وزجاجات  والنظارات،  واجلوارب،  الراأ�س،  و�سماعات  واألأحزمة،  الظهر، 

البيع  متاجر  خدمات  األإنرتنت،  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  الريا�سية  وال�سلع  املياه، 

تتميز  التي  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  بربامج  يتعلق  فـيما  األإنرتنت  عرب  بالتجزئة 

واألأغطية،  الوجه،  واأقنعة  الراأ�س،  واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي  افرتا�سية،  ب�سلع 

واحلقائب، وحقائب الظهر، واألأحزمة، و�سماعات الراأ�س، واجلوارب، والنظارات، وزجاجات 

املياه، ومربدات املياه، والب�سائع وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت، ت�سغيل �سوق عرب 

األإنرتنت للمعامالت وخدمات الت�سجيل با�ستخدام تقنية الربجميات القائمة على اأ�سا�س 

�سل�سلة الكتل والعقود الذكية لل�سلع األفرتا�سية والكمبيوتر التي تتميز ب�سلع افرتا�سية، 

واألأغطية، واحلقائب، حقائب  الوجه،  واأقنعة  الراأ�س،  واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي 

الظهر، األأحزمة، �سماعات الراأ�س، اجلوارب، النظارات، زجاجات املياه، مربدات املياه، ال�سلع 

الريا�سية وامللحقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اندر ارمور انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،5356-21230 ماريالند  بالتيمور،  �سرتيت،  هيل   1020 �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/14
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156408

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتجزئة  البيع  املكتب، خدمات متاجر  واألإدارة، وظائف  والتنظيم  األأعمال  اإدارة  دعاية، 

واأقنعة  الراأ�س،  واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي  الب�سائع،  ت�سم  التي  األإنرتنت  عرب 

الراأ�س،  و�سماعات  واألأحزمة،  الظهر  وحقائب  واحلقائب،  واألأكيا�س،  واألأغطية،  الوجه، 

واجلوارب، والنظارات، وزجاجات املياه، ومربدات املياه، وال�سلع الريا�سية واألك�س�سوارات، 

واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي  الب�سائع،  ت�سم  التي  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

وال�سماعات،  واألأحزمة،  الظهر،  وحقائب  واألأكيا�س،  واألأغطية،  الوجه،  واأقنعة  الراأ�س، 

وامللحقات،  الريا�سية  وال�سلع  املياه،  ومربدات  املياه،  وزجاجات  والنظارات،  واجلوارب، 

خدمات متاجر البيع بالتجزئة فـيما يتعلق بربامج الكمبيوتر التي تتميز ب�سلع افرتا�سية، 

وهي املالب�س، واألأحذية، واألأغطية الرئي�سية، واأقنعة الوجه، واأغطية، وحقائب، وحقائب 

ومربدات  املياه،  وزجاجات  والنظارات،  واجلوارب،  الراأ�س،  و�سماعات  واألأحزمة،  الظهر، 

البيع  متاجر  خدمات  األإنرتنت،  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  الريا�سية  وال�سلع  املياه، 

تتميز  التي  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  بربامج  يتعلق  فـيما  األإنرتنت  عرب  بالتجزئة 

واألأغطية،  الوجه،  واأقنعة  الراأ�س،  واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي  افرتا�سية،  ب�سلع 

واحلقائب، وحقائب الظهر، واألأحزمة، و�سماعات الراأ�س، واجلوارب، والنظارات، وزجاجات 

املياه، ومربدات املياه، والب�سائع وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت، ت�سغيل �سوق عرب 

األإنرتنت للمعامالت وخدمات الت�سجيل با�ستخدام تقنية الربجميات القائمة على اأ�سا�س 

�سل�سلة الكتل والعقود الذكية لل�سلع األفرتا�سية والكمبيوتر التي تتميز ب�سلع افرتا�سية، 

واألأغطية، واحلقائب، حقائب  الوجه،  واأقنعة  الراأ�س،  واأغطية  واألأحذية،  املالب�س،  وهي 

الظهر، األأحزمة، �سماعات الراأ�س، اجلوارب، النظارات، زجاجات املياه، مربدات املياه، ال�سلع 

الريا�سية وامللحقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اندر ارمور انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1020 هيل �سرتيت، بالتيمور، 
ماريالند 21230-5356، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/14
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156409

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سيارات،  الهيكلية  األأجزاء  وحتديدا  وال�ساحنات،  لل�سيارات  واك�س�سوارات  غيار  قطع 

والعجالت، واإطارات )جنوط( العجالت، واألإطارات، وخممدات ال�سدمات، واأذرع بيتمان، 

اخللفـية،  التثبيت  وق�سبان  التوجيه،  وخممدات  األإطارات،  وق�سبان  التوجيه،  واأذرع 

واأنظمة التعليق لل�سيارات، والق�سبان اجلانبية، وواقيات ال�سدمات، والواقيات األأمامية، 

واألواح  الكابينة،  واأقفا�س  دوارة،  وق�سبان  ال�سدمات،  واقيات  واأغطية  ال�سبكة،  وواقيات 

ومقاعد،  و�سبكات،  ومدا�سات،  املقطورات،  ربط  وو�سالت  ال�سحب،  وق�سبان  األنزألق، 

ال�سيارات،  واأغطية  لالنزألق،  امل�سادة  الن�سيجية  األإطارات  واأغطية  اخللفـية،  والبوابات 

وا�ستبدال  املركبات  املركبات، و�سواميل قفل لعجالت  ملنطقة حمولة  املجهزة  والبطانات 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية وقطع غيارها، املحركات  اللينة للمركبات،  األأ�سطح 

احللقات  وجمموعات  الربية،  املركبات  )كلت�سات(  قاب�سات  وحتديدا  الهيكلية،  واألأجزاء 

والرتو�س، واأعمدة التدوير للمركبات الربية والرتو�س التفا�سلية للمركبات الربية، قطع 

غيار املركبات الربية، وحتديدا املحاور، واأعمدة املحاور، وترو�س نقل احلركة، وجمموعات 

الرتكيب للمركبات الربية والتي تتكون من �سدادات اآلية ناقل احلركة، وحمامل املحور، 

واأعمدة املحاور، واأعمدة التدوير، واألأكمام، واألأ�سافـني، واألأقفال، وال�ساموألت، وامل�سامري 

امللولبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويل برو�س ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5347 اإ�س. فالنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فـيليدج، �سي اأو 80111، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/14

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156410

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سيارات،  الهيكلية  األأجزاء  وحتديدا  وال�ساحنات،  لل�سيارات  واك�س�سوارات  غيار  قطع 

والعجالت، واإطارات )جنوط( العجالت، واألإطارات، وخممدات ال�سدمات، واأذرع بيتمان، 

اخللفـية،  التثبيت  وق�سبان  التوجيه،  وخممدات  األإطارات،  وق�سبان  التوجيه،  واأذرع 

واأنظمة التعليق لل�سيارات، والق�سبان اجلانبية، وواقيات ال�سدمات، والواقيات األأمامية، 

واألواح  الكابينة،  واأقفا�س  دوارة،  وق�سبان  ال�سدمات،  واقيات  واأغطية  ال�سبكة،  وواقيات 

ومقاعد،  و�سبكات،  ومدا�سات،  املقطورات،  ربط  وو�سالت  ال�سحب،  وق�سبان  األنزألق، 

ال�سيارات،  واأغطية  لالنزألق،  امل�سادة  الن�سيجية  األإطارات  واأغطية  اخللفـية،  والبوابات 

وا�ستبدال  املركبات  املركبات، و�سواميل قفل لعجالت  ملنطقة حمولة  املجهزة  والبطانات 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية وقطع غيارها، املحركات  اللينة للمركبات،  األأ�سطح 

احللقات  وجمموعات  الربية،  املركبات  )كلت�سات(  قاب�سات  وحتديدا  الهيكلية،  واألأجزاء 

والرتو�س، واأعمدة التدوير للمركبات الربية والرتو�س التفا�سلية للمركبات الربية، قطع 

غيار املركبات الربية، وحتديدا املحاور، واأعمدة املحاور، وترو�س نقل احلركة، وجمموعات 

الرتكيب للمركبات الربية والتي تتكون من �سدادات اآلية ناقل احلركة، وحمامل املحور، 

واأعمدة املحاور، واأعمدة التدوير، واألأكمام، واألأ�سافـني، واألأقفال، وال�ساموألت، وامل�سامري 

امللولبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويل برو�س ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5347 اإ�س. فالنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فـيليدج، �سي اأو 80111، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/14

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156452

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�سناعة والعلوم والت�سوير الفوتوغرافـي وكذلك فـي الزراعة 

والب�ستنة والغابات، الراتنجات األ�سطناعية غري املعاجلة، البال�ستيك غري املعالج، تراكيب 

اإطفاء ومنع احلرائق، م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد دبـاغة جلود احليوانات، مواد 

الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة، معاجني الزجاج ومواد احل�سو الال�سقة األأخرى، الدمان، 

الروث، األأ�سمدة، امل�ستح�سرات األإحيائية امل�ستخدمة فـي ال�سناعة والعلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156453

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  اخل�سب  حفظ  ومواد  ال�سداأ  من  الوقاية  مواد  اللك،  طالءات  الورني�س،  الدهانات، 

التلف، مواد التلوين، اأ�سباغ، حرب للطباعة، الو�سم والنق�س، راتنجات طبيعية خام، معادن 

واألأعمال  والطباعة  والديكور،  الدهانات،  فـي  لال�ستخدام  م�سحوق  اأو  رقائق  �سكل  فـي 

الفنية، م�ستح�سرات م�سادة للتاآكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156454

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل غري طبية وم�ستح�سرات تواليت، منظفات اأ�سنان غري طبية، عطور، 

زيوت عطرية، م�ستح�سرات العناية باجل�سم واجلمال، �سابون، منظفات اأ�سنان، غ�سوألت 

م�ستح�سرات  ال�سعر،  وت�سفـيف  بال�سعر  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  لل�سعر،  )لو�سن( 

وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  للتبيي�س  م�ستح�سرات  ال�سعر،  وجتعيد  �سباغة 

غ�سل  م�ستح�سرات  الغ�سيل،  ن�ساأ  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س، 

اأقم�سة م�سربة  املدبوغ،  للجلد  باألأر�سيات، مواد حافظة  العناية  ال�سحون، م�ستح�سرات 

مب�ستح�سرات التنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156456

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار، �سموع وفتائل 

لالإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156457

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  �سحية  منتجات  ال�سحية،  والرعاية  الطبية  لالأغرا�س  �سيدألنية  م�ستح�سرات 

طبية، مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي، مكمالت غذائية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

مطهرات،  األأ�سنان،  طب  و�سمع  األأ�سنان،  ح�سو  مواد  �سماد،  ومواد  ل�سقات  فـيتامينية، 

م�ستح�سرات تلطيف اجلو، مواد ألإزالة الروائح الكريهة من الهواء املحيط، ومواد اإزالة 

الهواء  وتنظيف  اأو احليواين، مواد معادلة  الب�سري  لي�ست لال�ستخدام  الكريهة  الروائح 

ألإبادة  م�ستح�سرات  املحيط،  الهواء  وتنقية  لتنظيف  كيميائية  م�ستح�سرات  املحيط، 

احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب ومبيدات ح�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156458

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  والبحثية  العلمية  واألأدوات  األأجهزة 

واألأدوات  واألأجهزة  الب�سرية  ال�سمعية  واألأدوات  واألأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي 

والتعليم،  واألإنقاذ  واملعاينة  واألختبار  والك�سف  واألإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية 

اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي توزيع اأو ا�ستخدام 

ال�سور  اأو  ال�سوت  اأو معاجلة  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  واأدوات ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة 

ت�سجيل  وو�سائط  كمبيوتر  وبرجميات  للتنزيل،  وقابلة  م�سجلة  و�سائط  البيانات،  اأو 

اآألت ت�سجيل  النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  اأو تناظرية فارغة،  وتخزين رقمية 

بذألت غو�س،  الكمبيوتر،  ألأجهزة  وملحقات طرفـية  كمبيوتر  اأجهزة  اآألت حا�سبة،  النقد، 
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اأنفـية للغوا�سني وال�سباحني، قفازات  اأقنعة للغوا�سني، �سدادات األأذن للغوا�سني، مالقط 

للغوا�سني، اأجهزة للتنف�س لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإطفاء احلرائق، موزعات واأدوات توزيع 

والدهانات  اللك  طالء  وألإزالة  والدهانات  الال�سقة  للمواد  وبخا�سة  كهربائية،  اجلرعات 

القدمية، برجميات الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156460

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد أل�سقة لال�ستخدام املنزيل واحلرف اليدوية، اأ�سرطة أل�سقة للقرطا�سية اأو لالأغرا�س 

والر�سم  الكتابة  واأدوات خا�سة مبواد  ت�سحيح  وبخا�سة منتجات  لوازم مكتبية،  املنزلية، 

والتلوين والتوقيع، اأقالم حتديد، اأوراق مالحظات تلقائية الل�سق، بطاقات ذاتية الل�سق، 

األأختام،  حتبري  ختامات  طبعات،  املطاط،  من  ممحايات  أل�سقة،  لبادات  لل�سور،  حواف 

فرا�سي، مطبوعات واألعاب، مواد التوجيه والتدري�س )با�ستثناء األآألت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156461

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاط والغاتابر�سا وال�سمغ واألأ�سب�ستو�س وامليكا والبدائل اخلام و�سبه امل�سنعة لكل تلك 

املواد، مواد بال�ستيكية وراتنجات مت�سكلة بالبثق لال�ستعمال فـي الت�سنيع، مواد التغليف 

واحل�سو والعزل، موا�سري واأنابيب وخراطيم مرنة غري معدنية، اأ�سرطة عازلة، مركبات 

أل�سقة مانعة للت�سرب، مركبات أل�سقة ل�سد ال�سقوق، اأ�سرطة، و�سرائط، واأربطة، واأغ�سية 

الل�سق  ذاتية  اأ�سرطة  القرطا�سية ولي�ست لغايات منزلية،  اأربطة أل�سقة ما عدا  أل�سقة، 

راتنجات  �سناعية،  لغايات  أل�سقة  اأ�سرطة  منزلية،  لغايات  ولي�ست  القرطا�سية  عدا  ما 

ا�سطناعية )منتجات �سبه م�سغولة(، مواد عازلة للكهرباء، مواد عازلة لل�سوت، منتجات 

اأو  طبية  لغايات  ولي�ست  القرطا�سية  عدا  ما  أل�سقة  اأ�سرطة  للكهرباء،  عازلة  مطاطية 

منزلية، مركبات أل�سقة ل�سد ال�سقوق ومنع الت�سرب، مواد غري مو�سلة حافظة للحرارة، 

مواد تبطني من املطاط اأو اللدائن، مواد تغليف )تعبئة اأو �سد( من املطاط اأو اللدائن، 

املو�سالت،  ألأ�سباه  مغلفة  مواد  معدنية،  غري  مغلفة  اأختام  للحرارة،  مو�سلة  عوازل 

مركبات لالأ�سرطة املقاومة للعوامل اجلوية، مركبات ل�سد ال�سقوق، مركبات منع الت�سرب 

للمفا�سل، مركبات كيميائية ألإ�سالح فتحات الت�سرب، ح�سوات للو�سالت التمددية، مواد 

عازلة للبناء، مواد عازلة م�سنوعة من رغوة البويل يوريثان، ل�سقات عازلة، ورني�س عازل، 

اأغ�سية للعزل املائي، مواد تغليف، موانع ت�سرب ال�سيليكون، اأختام، مانعات ت�سرب وح�سوات، 

اأغ�سية اإحكام و�سد )غري معدنية(، اأغ�سية ومواد تر�سيح ا�سطناعية �سبه معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156462

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قارية  طالءات  قارية،  واإحكام  �سد  اأغ�سية  للت�سقيف،  اأغ�سية  املعدنية،  غري  البناء  مواد 

للت�سقيف، جب�س، جب�س من األإ�سمنت، مالط، خر�سانة، اإ�سمنت، اأ�سفلت، زفت، قار، طبقات 

اأ�سفلتية، طالءات )مواد البناء(، مواد احل�سو )�سد ال�سقوق(، مركبات  الر�سف، معاجني 

للت�سوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156463

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة  املقاألت  وترتيب  جمع  وبخا�سة  ال�سحفـية،  العالقات  العامة،  العالقات  خدمات 

باملوا�سيع ال�سحفـية ألأغرا�س جتارية، جمع البيانات فـي قواعد البيانات، حتليل وتنظيم 

واإجراء  التجارية  األأعمال  تقارير  اإعداد  التجارية،  األأعمال  اإح�سائيات  ألإن�ساء  البيانات 

ال�سبكات،  عرب  والتجارية  املهنية  األت�ساألت  و�ساطة  التجارية،  األأعمال  جدوى  درا�سات 

ترتيب عقود املوردين، اإجراء بحوث ال�سوق، حتليل ال�سوق، تنظيم واإدارة األأحداث لغايات 

خدمات  التجارية،  األأعمال  وتنظيم  اإدارة  حول  ا�ست�سارية  خدمات  واإعالنية،  اقت�سادية 

التجارية،  باألأعمال  يتعلق  فـيما  م�ساعدة  تقدمي  التجارية،  األأعمال  لتنظيم  ا�ست�سارية 

خدمات تنظيمية واإدارية، ت�سويق، تعيني املوظفـني وتوظيفهم، خدمات تقدمي األ�ست�سارات 
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والن�سح فـي جمال األأعمال التجارية، حما�سبة حمو�سبة، ترتيب امل�سابقات لغايات اإعالنية، 

اإدارة امل�سابقات لغايات اإعالنية، الرتويج لبيع �سلع وخدمات الغري من خالل توزيع املواد 

املطبوعة وامل�سابقات الرتويجية، معاجلة البيانات املحو�سبة، جمع املعلومات وتنظيمها فـي 

قواعد البيانات احلا�سوبية، حتليل التقييم املتعلق باإدارة األأعمال التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156464

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البناء والت�سييد والهدم، ا�ستئجار اأدوات ومعدات البناء والهدم والتنظيف وال�سيانة، 

خدمات الغ�سيل، خدمات الرتكيب والتنظيف واألإ�سالح وال�سيانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156465

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم  األإنرتنت،  و�سفحات  الرئي�سية  ال�سفحات  ت�سميم  حول  ن�سائح  تقدمي  خدمات 

وتطوير  ت�سميم  الكمبيوتر،  وبرجميات  معدات  وتطوير  ت�سميم  الكمبيوتر،  برجميات 

الربجميات لتوفـري األإعالنات عرب األإنرتنت و/ اأو الدعاية واألإعالن عرب األإنرتنت، ت�سميم 

وتطوير معدات وبرجميات الكمبيوتر لت�سغيل اخلدمات عرب األإنرتنت من اأجل توفـري اأو 

تبادل املعلومات عرب األإنرتنت اأو لت�سغيل حمركات البحث اأو البوابات األإلكرتونية التي 

حتتوي على املعلومات املقدمة عرب األإنرتنت، وأل �سيما البيانات الن�سية اأو بيانات ال�سور 

الكمبيوتر  ت�سميم وتطوير معدات وبرجميات  الفـيديو،  بيانات  اأو  ال�سوتية  البيانات  اأو 

لت�سغيل خدمات األت�ساألت عن بعد واخلدمات الرقمية، وأل �سيما اخلدمات األإلكرتونية 

لالت�ساألت عرب األإنرتنت با�ستخدام البيانات الن�سية و/ اأو بيانات ال�سور و/ اأو البيانات 

ال�سمعية و/ اأو البيانات ال�سوتية و/ اأو بيانات الفـيديو، تطوير و�سيانة وحتديث حمركات 

برجميات  وتهيئة  ورقابة  و�سيانة  اإن�ساء  الال�سلكية،  األت�ساألت  �سبكات  على  البحث 

خدمات بطاقات املعايدة، وخدمات احلماية من الربيد األإلكرتوين الع�سوائي، وخدمات 

احلماية من الفـريو�سات، ا�ست�سافة مواقع على األإنرتنت، تاأجري م�ساحات الذاكرة على 

األإنرتنت، تاأجري و�سيانة م�ساحات الذاكرة ملواقع الويب، لالآخرين )ا�ست�سافة(، تاأجري 

�سعة تخزين لال�ستخدام  توفـري  األإنرتنت،  للذاكرة على  توفـري م�ساحات  الويب،  خوادم 

اإدارة اخلوادم،  الويب(،  )ا�ست�سافة  الويب  توفـري م�ساحات على  اخلارجي )موقع ويب(، 

تاأجري خوادم الويب، تاأجري م�ساحات الذاكرة على خوادم الويب )امل�ساحة على الويب(، 

تكنولوجية  خدمات  تقدمي  األإلكرتونية،  للبيانات  األحتياطي  الن�سخ  املواقع،  ا�ست�سافة 

الويب على  األإنرتنت، ت�سميم وتطوير �سفحات  النطاقات عرب  ت�سجيل  بتنفـيذ  متعلقة 

وبرجميات  الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  اأجهزة  تاأجري  األإنرتنت، 

الكمبيوتر، ت�سميم وتطوير برامج معاجلة البيانات، تقدمي خدمات األأمن للحماية من 

الو�سول غري القانوين لل�سبكة، ا�ستعادة بيانات الكمبيوتر، األختبار وامل�سادقة ومراقبة 

الربجميات  األ�ست�سافة،  خدمات   ،)Baas( كخدمة  الكتل(  )�سل�سلة  بلوكت�سني  اجلودة، 

كخدمة )SaaS( وتاأجري الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هنكل اأيه جي اآند كو. كيه جي اإيه اإيه
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: هنكل�سرتا�سه 67، 40589 دو�سلدورف، اأملانيا 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156475

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق الفعاليات وحمالت الت�سويق واإعداد خطط الت�سويق والدعاية واألإعالن واخلدمات 

ا�سرتاتيجيات  وتطوير  الت�سويقية  الفعاليات  واإجراء  وتنظيم  والرتويجية  الت�سويقية 

ومفاهيم الت�سويق وتوزيع األإعالنات واملواد الت�سويقية والرتويجية، بيع وتوزيع املنتجات 

ال�سيدألنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بايونيري لل�سناعات الدوائية/املحدودة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عراقية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع �سيخ �سالم، رقم 33، ال�سليمانية، العراق

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156476

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيدألنية  امل�ستح�سرات  تطوير  ال�سيدألنية،  البحوث  األأدوية،  وت�سنيع  بيع  خدمات 

واألأدوية، األ�ست�سارات فـي جمال البحوث ال�سيدألنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بايونيري لل�سناعات الدوائية/املحدودة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عراقية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع �سيخ �سالم، رقم 33، ال�سليمانية، العراق

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156507

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات،  الال�سقة،  للعد�سات  علب  أل�سقة،  عد�سات  للعني،  عد�سات  ب�سرية،  عد�سات 

نظارات �سم�سية، علب للنظارات والنظارات ال�سم�سية، اإطارات للنظارات، اإطارات للنظارات 

خيوط  ال�سم�سية،  للنظارات  �سال�سل  للنظارات،  �سال�سل  للعوينات،  اإطارات  ال�سم�سية، 

للعوينات، خيوط للنظارات، خيوط للنظارات ال�سم�سية، اأجزاء للعوينات، نظارات واقية، 

اأجهزة كمبيوتر ميكن ارتداوؤها )حممولة(، اأجهزة ات�ساألت ميكن ارتداوؤها )حممولة(، 

الكمبيوتر  تطبيقات  برجميات  )حممولة(،  ارتداوؤها  ميكن  بالكمبيوتر  ملحقة  اأجهزة 

ت�ستخدم مع اأجهزة الكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها )املحمولة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكلي، اإنك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون اآيقون، فوتهيل ران�س، كاليفورنيا 92610، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156510

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة، خدمات الرتويج والت�سويق للمبيعات، خدمات األ�سترياد 

األأعمال،  معلومات  تزويد  الب�سائع،  و�سراء  اختيار  وال�سراء،  البيع  خدمات  والت�سدير، 

جميع اخلدمات املذكورة اأعاله فـيما يتعلق مب�ستح�سرات التنظيف وال�سقل لال�ستخدام 

وغ�سوألت  الال�سقة  العد�سات  وحماليل  الال�سقة  والعد�سات  والعوينات  النظارات  مع 

واألإطارات  العوينات  وزجاج  واأجزائها  والب�سرية  العلمية  واألأدوات  واألأجهزة  العني 
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وعلبها  والنظارات  الال�سقة  للعد�سات  واأوعية  الال�سقة  والعد�سات  والعوينات  والعلب 

و�سال�سلها وحبالها واإطاراتها، وعد�سات العني واألأدوات التي حتتوي على عد�سات العني 

والعد�سات،  العد�سات،  واأغطية  الب�سريات،  الب�سرية، وزجاج  والفواني�س  العيون،  وظالل 

وحواملها،  و�سال�سلها  وعلبها  األأنفـية  والنظارات  الب�سرية،  واألألياف  املكربة،  والنظارات 

واألأجهزة واألأدوات اجلراحية والطبية، واألأجهزة امللحقة بالكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها 

والنظارات  الذكية،  واألأربطة  الذكية،  وال�ساعات  الذكية،  الهواتف  وبخا�سة  )املحمولة(، 

الراأ�س،  واأغطية  القدم،  ولبا�س  واملالب�س،  الذكية،  واخلوامت  الذكية،  واألأ�ساور  الذكية، 

واحلقائب، وحقائب الظهر، واخلوذ، والنظارات الواقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكلي، اإنك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون اآيقون، فوتهيل ران�س، كاليفورنيا 92610، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156515

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة، خدمات الرتويج والت�سويق للمبيعات، خدمات األ�سترياد 

األأعمال،  معلومات  تزويد  الب�سائع،  و�سراء  اختيار  وال�سراء،  البيع  خدمات  والت�سدير، 

جميع اخلدمات املذكورة اأعاله فـيما يتعلق مب�ستح�سرات التنظيف وال�سقل لال�ستخدام 

وغ�سوألت  الال�سقة  العد�سات  وحماليل  الال�سقة  والعد�سات  والعوينات  النظارات  مع 

واألإطارات  العوينات  وزجاج  واأجزائها  والب�سرية  العلمية  واألأدوات  واألأجهزة  العني 

وعلبها  والنظارات  الال�سقة  للعد�سات  واأوعية  الال�سقة  والعد�سات  والعوينات  والعلب 

و�سال�سلها وحبالها واإطاراتها، وعد�سات العني واألأدوات التي حتتوي على عد�سات العني 

والعد�سات،  العد�سات،  واأغطية  الب�سريات،  الب�سرية، وزجاج  والفواني�س  العيون،  وظالل 

وحواملها،  و�سال�سلها  وعلبها  األأنفـية  والنظارات  الب�سرية،  واألألياف  املكربة،  والنظارات 

-82-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

واألأجهزة واألأدوات اجلراحية والطبية، واألأجهزة امللحقة بالكمبيوتر التي ميكن ارتداوؤها 

والنظارات  الذكية،  واألأربطة  الذكية،  وال�ساعات  الذكية،  الهواتف  وبخا�سة  )املحمولة(، 

الراأ�س،  واأغطية  القدم،  ولبا�س  واملالب�س،  الذكية،  واخلوامت  الذكية،  واألأ�ساور  الذكية، 

واحلقائب، وحقائب الظهر، واخلوذ، والنظارات الواقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوك�سيتيكا جروب اإ�س.بيه.اأيه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بيازيل كادورنا 3، ميالنو، 20123، اإيطاليا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156690

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيبات للحمامات التجارية املوؤلفة من �سنبور وموزع ال�سابون وجمفف اليد الكهربائي 

الثابت كوحدة واحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براديل فـيك�ست�سريز كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دبليو 142 ان 1019 فاونتني بوليفارد،

 مينومونيي فولز، وي�سكون�سني 53051، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/17

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)US :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 97272491 - تاريخ األأولوية: 2022/2/17 - بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157084

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املرتبطة  واملعرو�سات  البحرية  والكائنات  األكواريوم  مبعار�س  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات 

وركوب  املائية  الريا�سات  ت�سم  ترفـيهية  مبنتزهات  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات  بذلك، 

القوارب والعرو�س واأماكن اجلذب وركوب األألعاب للمالهي، خدمات الرتفـيه املتمثلة فـي 

خدمات  املائية،  املالهي  األعاب  ركوب  فـي  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات  املالهي،  األعاب  ركوب 

خدمات  املالهي،  بعرو�س  املتمثلة  الرتفـيه  خدمات  املائية،  باألألعاب  املتمثلة  الرتفـيه 

تنظيم األأحداث املتعلقة فـي التعليم والرتفـيه والريا�سة والثقافة، خدمات تنظيم وتقدمي 

العرو�س وامل�سابقات واألألعاب واحلفالت املو�سيقية والفعاليات الرتفـيهية، تنظيم واإنتاج 

وتقدمي واإقامة احلفالت املو�سيقية واملهرجانات واجلوألت والعرو�س املو�سيقية والثقافـية 

األأخرى والفعاليات واألأن�سطة، تنظيم األأحداث الرتفـيهية، خدمات تنظيم واإنتاج وتقدمي 

األأحداث لالأغرا�س التعليمية اأو الثقافـية اأو الرتفـيهية، اخلدمات الرتفـيهية التي تقدمها 

الفنادق، توفـري خدمات خميمات األأطفال، خدمات النوادي ال�سحية وبالتحديد توفـري 

البدنية،  للريا�سة  ال�سحية  النوادي  البدنية،  التمارين  جمال  فـي  واملعدات  األإر�سادات 

اللياقة  مرافق  توفـري  البدنية،  اللياقة  تعليمات  البدنية،  اللياقة  ا�ست�سارات  خدمات 

البدنية والتمارين الريا�سية، تدريب اللياقة البدنية لالأفراد واجلماعات، توفـري املرافق 

والتن�س، خدمات  ببطوألت اجلولف  املتمثل  الرتفـيه  التن�س،  الريا�سية ومرافق مالعب 

خدمات  الكادي(،  )خدمات  الغولف  اأدوات  حلمل  امل�ساعدين  خدمات  اجلولف،  نوادي 

الرتفـيه املتمثلة فـي النوادي الليلية، توفـري خدمات نوادي اللعب ومرافق نوادي اللعب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريزنري انرتنا�سيونال ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهامية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اتالنتــــ�س بارادايــــ�س ايالنـــــد، كـــورال تــــاورز اكزيكيوتيـــف اوفـيـــ�س، 
�س.ب: ان 4777، نا�ساو، الباهاماز 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/28
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157295

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سلع  جمع  ال�سفر،  لغايات  ال�سياقة  تعليمات  توفـري  املاء،  توزيع  بحرية،  رحالت  تنظيم 

األ�ستخدام  خدمات  امل�سافرين،  حرا�سة  ال�سفر،  مقاعد  حجز  التدوير،  ألإعادة  القابلة 

األأماكن  ألإرتياد  النقل  خدمات  ال�سيارات،  خدمات  التعبئة،  خدمات  لل�سيارات،  امل�سرتك 

ال�سياحية، خدمات تغليف الهدايا، خدمات قطر املركبات املعطلة، خدمات قيادة ال�سيارات، 

املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين  التخزين،  باملاء،  األإمداد  ال�سفن،  اإر�ساد 

ال�سحن  ال�سفن،  فـي  ال�سم�سرة  للنقل،  لل�سفر، احلجز  النقل، احلجز  اأو  اجلر  اإلكرتونيا، 

النقل  البحري،  النقل  النقل،  والتنزيل،  التحميل  العتالة  النقل،  فـي  ال�سم�سرة  بال�سفن، 

اجلوي، النقل اللوجي�ستي، النقل النهري، النقل بالرتام، النقل باحلافالت، النقل بال�سكك 

احلديدية، النقل بال�سيارات، النقل بال�سنادل، النقل بالعربات امل�سفحة، النقل ب�سيارات 

العبارات،  بوا�سطة  النقل  التنزه،  مبراكب  النقل  الدفع،  اأو  اجلر  بعربات  النقل  األأجرة، 

اخليول،  تاأجري  ال�سيارات،  تاأجري  األإ�سعاف،  ألأغرا�س  النقل  القوارب،  بوا�سطة  النقل 

تاأجري الطائرات، تاأجري القوارب، تاأجري الكراجات، تاأجري املركبات، تاأجري اأماكن وقوف 

ال�سيارات، تخزين األأمتعة، تخزين القوارب، ترتيب الرحالت ال�سياحية، ترتيب تاأ�سريات 

تاأجري  الغو�س،  بدألت  تاأجري  اخلارج،  اإىل  امل�سافرين  لالأ�سخا�س  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر 

وتفريغها،  ال�سفن  حتميل  البيع،  اآألت  جتديد  التخزين،  حاويات  تاأجري  املالحة،  اأنظمة 

ت�سليم الب�سائع، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب األإنرتنت، ت�سليم 

ت�سليم  ال�سحف،  ت�سليم  الزهور،  ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  الربيدي،  بالطلب  الب�سائع 

نقل  ال�سيارات،  النقل، معلومات مرورية، مواقف  التخزين، معلومات  الطرود، معلومات 

امل�سافرين، نقل ركاب، نقل النفائ�س حتت احلرا�سة، نقل وتخزين النفايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر األأحمر الدولية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الريا�س حي النخيل، الرمز الربيدي 12382، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/4

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157296

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم جوألت برفقة مر�سدين �سياحيني، تاأجري املالعب الريا�سية، تاأجري مرافق األ�ستادات، 

تاأجري معدات الغط�س، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، تاأجري معدات اللعب، تاأجري 

مالعب التن�س، ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل، تزويد امل�ستخدمني مبراجع ألأغرا�س 

املباريات  املباريات الريا�سية، تنظيم  اأو الثقافة، ت�سجيل ا�سرطة الفـيديو، تنظيم  الرتفـيه 

اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تقدمي عرو�س 

تنظيم  األجتماعات،  واإدارة  تنظيم  ترفـيه،  حفالت  تنظيم  األإ�سارة،  لغة  تف�سري  املنوعات، 

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  املو�سيقية،  احلفالت  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة 

تنظيم  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة  تنظيم 

وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة، توفـري األأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث 

الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات 

بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري 

املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفـري املو�سيقى غري ال�سبكية، غري 

متاحة للتنزيل، توفـري جتهيزات املتاحف عر�س ومعار�س، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، توفـري 

ت�سهيالت لعبة الغولف، حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية، خدمات األألعاب املقدمة مبا�سرة من 

�سبكة حا�سوب، خدمات الرتبية والتعليم، خدمات الت�سلية، خدمات اخلط، خدمات الدي�سكو، 

خدمات العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واألإعالن، خدمات الكاروكي، خدمات 

املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية، خدمات امل�سيف، خدمات املع�سكرات الريا�سية، 

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، خدمات النوادي للرتفـيه اأو 

التعليم، خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�س التدريب، خدمات حدائق املالهي، خدمات 

مرتجم  خدمات  ال�سينمائية،  األأفالم  �سناعة  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل،  �ستديوهات 

وكاألت  خدمات  األإعارة،  مكتبات  خدمات  للرتفـيه،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  اللغة، 

التذاكر ترفـيه، دورات درا�سية باملرا�سلة، ر�سم الوجه، عر�س متثيليات حية، معلومات عن 

األ�ستجمام، معلومات عن الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتفـيه، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب 

وال�سحف األإلكرتونية على األإنرتنت، توفـري و�سائل األ�ستجمام، األإر�ساد، عر�س التدريب 

العملي، الرتبية البدنية، الرتجمة، الرتفـيه التلفزيوين، الت�سوير الفوتوغرافـي، التوجيه 

املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها 

املعار�س الفنية، الن�سر املكتبي األإلكرتوين، اإنتاج األأفالم ، بخالف األأفالم األإعالنية، اإنتاج 
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اإر�ساد  العرو�س امل�سرحية، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية، 

التدريب، اإعادة التدريب املهني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر األأحمر الدولية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الريا�س حي النخيل، الرمز الربيدي 12382، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/4

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157297

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، نحت على األأغذية، احلجز فـي الفنادق، اإيواء احليوانات، 

تاأجري اخليم، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واألأواين الزجاجية، تاأجري املباين 

تاأجري  لل�سرب،  ال�سالح  املاء  توزيع  اآألت  تاأجري  املوؤقتة،  األإقامة  اأماكن  تاأجري  املتنقلة، 

اأجهزة األإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، تاأجري اأجهزة الطبخ، 

املوؤقتة،  األإقامة  اأماكن  حجز  النزل،  حجز  الطعام،  تزيني  األجتماعات،  غرف  تاأجري 

خدمات  واملغادرة،  الو�سول  حاألت  اإدارة  املوؤقتة  األإقامة  اأماكن  فـي  األ�ستقبال  خدمات 

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

ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك(، خدمات الفنادق، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات 

خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  الكافترييات، 

خدمات  األعتكاف،  بيوت  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  النزل،  خدمات  املقاهي، 

دور احل�سانة النهارية، خدمات �سالة ال�سي�سة، خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، 

خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

الوجبات،  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  والنزل،  الفنادق  األإقامة  تاأمني  مكاتب 

التموين بالطعام وال�سراب .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر األأحمر الدولية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الريا�س حي النخيل، ر.ب: 12382، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/4

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157298

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العامة  احلمامات  خدمات  الرتكية،  احلمامات  خدمات  البخارية،  احلمامات  خدمات 

الطب  خدمات  بعد،  عن  التطبيب  خدمات  الت�سمي�س،  خدمات  ال�سحية،  لالأغرا�س 

خدمات  باجلمال،  العناية  خدمات  بالعطور،  العالج  خدمات  العالج،  خدمات  التكميلي، 

األأحياء  تربية  خدمات  ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  امل�ساتل،  خدمات  الطبية،  العيادات 

خدمات  الكروم،  زراعة  خدمات  األأ�سنان،  تقومي  خدمات  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  املائية، 

�سالونات التجميل، خدمات طب األ�سنان، زراعة احلدائق، خدمات مكافحة األآفات لغايات 

زراعة  األأر�سية،  امل�سطحات  زراعة  والغابات،  والب�ستنة  املائية  األأحياء  وتربية  الزراعة 

النباتات، خدمات مراكز ال�سحة، م�ست�سفـيات، ا�ستئجار خاليا النحل، ا�ستئجار احليوانات 

باملروج،  العناية  اليدين،  باظافر  العناية  ال�سحية،  الرعاية  الب�ستنة،  الب�ستنة،  ألأغرا�س 

ال�سعر،  ت�سفـيف  اأجهزة  تاأجري  الطبية،  امل�ساعدة  البيطرية،  امل�ساعدة  التدليك،  امل�ساج 

احليوانات  تنظيف  الزهور،  تن�سيق  األأر�سية،  امل�سطحات  ت�سميم  �سحية،  مرافق  تاأجري 

األأليفة والعناية بها، تربية احليوانات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر األأحمر الدولية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الريا�س حي النخيل، ر.ب: 12382، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/4

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158011

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان،  معجون  لل�سعر،  غ�سوألت  عطرية،  زيوت  عطر،  �سابون،  جتميل،  م�ستح�سرات 

منعمات لل�سعر، م�ستح�سرات ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، بل�سم لغايات طبية، منتجات 

الكريهة،  للروائح  مزيل  جتميل،  منتجات  جتميلية،  كرميات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل 

حليب  طبية،  ألأغرا�س  امل�ستخدم  عدا  للتدليك  جل  ال�سم�س،  من  للوقاية  م�ستح�سرات 

ملنع  القدم، �سابون  تعرق  ملنع  لل�سعر، عطور، مراهم جتميلية، �سابون  منظف، غ�سوألت 

كرميات  بال�سفاه،  للعناية  منتجات  األ�ستحمام،  منتجات  جاف،  �سامبو  �سامبو،  التعرق، 

واقية ملنع احلكة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158013

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأجهزة واألأدوات العلمية والب�سرية والقيا�س واألإ�سارة واملعاينة )األإ�سراف(، اأجهزة واأدوات 

للنظارات،  علب  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  نظارات  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  خوذ  األإنقاذ، 

املواقع  اأنظمة حتديد  ال�سناعية، وبخا�سة  اأنظمة مالحية لالأقمار  امل�سافات،  اأجهزة قيا�س 

العاملية، اأجهزة احلماية ال�سخ�سية للوقاية من احلوادث، ب�سائع افرتا�سية قابلة للتنزيل، 

واأدوات  الريا�سية  األأدوات  الريا�سية،  األألعاب  مبعدات  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  وبخا�سة 

األأهداف  �سبكات  خوذ،  جتميلية،  م�ستح�سرات  خيم،  هوائية،  دراجات  اجلمنازية،  الريا�سة 

الريا�سية، اأحذية التزلج، معدات التزلج، معدات ركوب األأمواج، م�سارب غولف، اإ�ساءة، �ساعات 
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اجليب واليد، اأجهزة التمارين الريا�سية، كرات، معدات �سباحة، طعام، م�سروبات، لبا�س قدم، 

فـي  لال�ستخدام  وملحقات  األألعاب  اللعب،  حقائب،  ب�سرية،  �سلع  للراأ�س،  اأغطية  مالب�س، 

امليتافـري�س وبيئات افرتا�سية اأخرى على األإنرتنت، برجميات األعاب الواقع األفرتا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158014

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لالإ�ساءة، ب�سيالت م�سابيح، ب�سيالت مل�سابيح األإ�سارات األإر�سادية للمركبات، اأجهزة 

الكهربائية،  لالأ�سواء  ماآخذ  ال�سوء،  ن�سر  اأدوات  ملبات(،  للمركبات)لوازم  للتوهج  مانعة 

اإ�ساءة،  م�سابيح  كهربائية،  م�سابيح  للدراجات،   LED اإ�ساءة  تركيبات  املركبات،  اإ�ساءة 

للمركبات،  اأمامية  م�سابيح  للم�سابيح،  �سنابر  اإ�ساءة،  فواني�س  وما�سة،  اإ�ساءة  اأجهزة 

�سعالت لالإ�ساءة، مداخن للم�سابيح، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158015

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات، املركبات واأجهزة النقل الربي، مكائن للمركبات الربية، حمركات كهربائية للدراجات 

اأنابيب داخلية ألإطارات، عدد اإ�سالح األإطارات الداخلية، رقع مطاطية  الهوائية، الدراجات، 

مانعة  معدات  املركبات،  اإطارات  ألنزألق  اأدوات  اإطارات،  الداخلية،  األأنابيب  ألإ�سالح  أل�سقة 

لتوهج م�سابيح املركبات، اأقفال للمركبات، م�سمعات لعربات األأطفال، رفوف األأمتعة للمركبات، 

مقاعد اأمان لالأطفال، فـي املركبات، اأغطية للمركبات واأغطية ملقاعد املركبات، اأغطية ملقاعد 

الدراجات  الدراجات،  ركائز  واأبواق،  الربية  للمركبات  م�سننات  جمموعة  �سرات،  املركبات، 

الدراجات،  ملقاب�س  حقائب  الكبرية،  لل�سالل  اإطارات  اإطارات،  هوائية،  دراجات  الهوائية، 

حقائب لل�سرج، اأوعية للقوارير، جميع هذه الب�سائع للدراجات الهوائية والدراجات، مكابح، 

مقاب�س، اإ�سارات اإر�سادية، دوا�سات، م�سخات، ق�سبان، �سروج، واقيات وحل )رفرف(، اإطارات 

بدون اأنابيب للدراجات، اأ�سواك للدراجات، خممدات ال�سدمات، رفوف الدراجات، �سالل كبرية 

للدراجات الهوائية، اأقفال للدراجات، مرافق تدوير، مقطورات للدراجات الهوائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158017

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات حائط، �ساعات اجليب واليد، مقايي�س للوقت بدقة بالغة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158022

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة، جلود غري مدبوغة وجلود احليوانات، معدات 

احليوانات، ب�سائع ال�سروج، �سياط ركوب اخليل، اأحزمة جلدية )�سروج(، �سروج للركوب، 

هياكل �سروج، مرابط لل�سروج، مالب�س ال�سروج للخيول، ح�سر ل�سروج الركوب، جلامات 

احلديد،  من  احليوانات  ألأطقم  لوازم  احليوانات،  ألأطقم  اأحزمة  للحيوانات(،  )اأطقم 

�سكائم اللجام للحيوانات، غمامات خفـيفة للخيول،واقيات ذيل اخليول، واقيات اأ�سفل عنق 

اخليول، طماقات واقية، �سيور )حبل الر�سن للركوب(، كمامات ألأفواه احليوانات، اأطواق 

للخيول، بطانيات للخيول، مالب�س للخيول، ر�سن للحيوانات، �سياط، اأكيا�س علف، خمايل، 

باخليول،  العناية  لتخزين معدات  ت�ستخدم  فارغة  اأعنة، مغلفات  لركب اخليول،  واقيات 

اأكيا�س جلدية لالأدوات، حقائب ظهر، حقائب �سفر، حقائب للتخييم، ع�سي ت�سلق اجلبال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158023

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث، كرا�سي )مقاعد(، مواد لفرا�س النوم )ما عدا الكتان(، فر�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158025

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )ما عدا فرا�سي 

دهان اأو تلوين(، مواد �سنع الفرا�سي، �سلك جلي، قوارير ماء، قوارير تربيد، قوارير معزولة، 

اأوعية معزولة حراريا، كوؤو�س )اأوعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158027

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حبال )لي�ست مطاط وأل اأوتار اأو اآألت مو�سيقية(، اأوتار، �سباك �سيد، �سباك للتمويه، خيم، 

اأ�سرعة، مواد ن�سيج  اأغطية لعربات األأطفال(  اأمان وأل  مظالت، م�سمع )لي�ست م�سمعات 

من األألياف اخلام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158028

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيا�سات حمام )عدا املالب�س(، منا�سف حمام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158029

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية للراأ�س، مالب�س داخلية، لبا�س  القدم )عدا لبا�س قدم جتبريي(،  املالب�س، لبا�س 

معاطف  مقلن�سة،  جاكيتات  ال�سمك،  ل�سيد  التخوي�س  حذاء  �سدارات،  جوارب،  القدم، 

مطرية، معاطف واقية من املطر، جاكيتات، قبعات، لبا�س القدم )عدا لبا�س قدم جتبريي(، 

اأحذية، مالب�س �سباحة، �سنادل و�سبا�سب ا�ستحمام، اأربطة للراأ�س، برييه )قبعات م�ستديرة 

معاطف  قفازات،  ريا�سي،  قدم  لبا�س  لل�ساطئ،  القدم  لبا�س  �سرتات،  برن�س،  م�سطحة(، 

واقية من املطر، قفازات بال اأ�سابع، كنزات �سوفـية، قم�سان ن�سف كم، قبعات ذات حافة 

�سم�سية، نعال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158030

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللعب، األألعاب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية واألأدوات الريا�سية )با�ستثناء املالب�س واألأحذية 

واقيات  للكوع،  و�سادات  الريا�سية، فوا�سل منطقة لالألعاب،  �سبكات لالألعاب  واحل�سري( 

الركبة )اأدوات ريا�سية(، ع�سبات مع�سم ملمار�سة الريا�سة، اأدوات ال�سيد، زألجات، اأغطية 

الزألجات، مكابح الزألجات، اأربطة التزلج، حواف الزألجات، اأعمدة التزلج، األواح التزلج، 

األواح التزلج على اجلليد، مزألجات، اأحذية التزلج )اأدوات ريا�سية(، األواح التزلج )األواح 

اأحزمة  للت�سلق،  التزلج، جدران  األواح  اأغطية  التزلج،  األواح  اأربطة  اجلليد(،  على  التزلج 

الت�سلق، حوامل الت�سلق )اأغرا�س ريا�سية(، قوالب بناء )لعب(، طائرات �سراعية يتعلق بها 

الراكب، طائرات انزألقية �سراعية، طائرات ورقية، زألجات جليد، اأحذية التزلج )اأدوات 

�سراعية،  األواح  للعب،  الورقية، كرات  للطائرات  بكرات خيوط  ورقية،  ريا�سية(، طائرات 

األواح ركوب األأمواج بدون طاقة اأوتوماتيكية، األألواح امل�ستخدمة فـي ممار�سة الريا�سات 

املائية، اأنابيب التنف�س، كرات �سغرية، كرات و�سبكات األأهداف الريا�سة، زألجات، زألجات 

مائية، حواف للزألجات، اأربطة التزلج، زعانف لل�سباحة، حمامات ال�سباحة )الريا�سة اأو 

تنف�س  اأنابيب  ال�سباحة،  اأرجوحات، عوامات  ال�سباحة،  اللعب(، منزلقات مائية حلمامات 

كرات  بالرجل(،  تدفع  )دراجات  �سكوترات  التزلج،  األواح  عجالت،  ذات  زألجات  للغط�س، 

القدم، كرات كرة القدم األأمريكية، كرات الرجبي، كرات ال�سلة، كرات طائرة، كرات اليد، 

اأكيا�س الكرات، �سبكات الكرات، عربات الدفع للكرات، كرات، كرات للعبة البي�سبول، �سباك 

للريا�سة، ع�سي الهوكي، كرات الهوكي، م�سارب البي�سبول، م�سارب الكريكيت، حممالت 

للبي�سبول، حممالت للرجبي، عالمات ت�سويب الكرة الطائرة، �سبكات األأهداف، �سبكات 

�سبكات  اأغطية  الهوكي،  اأهداف  �سبكات  القدم،  كرة  واأهداف  �سبكات  امل�سغرة،  األأهداف 

األأهداف، اأعمدة الرجبي، �سالل كرة ال�سلة، اللوحات اخللفـية لكرة ال�سلة، اأعمدة ولوحات 

لكرة  الدوائر  لتقييد  �سبكات  األأعمدة،  اأربطة  الطائرة،  الكرة  اأعمدة  ال�سلة،  لكرة  اأ�سا�سية 

الرجبي،  عدة  اأكيا�س  اجلماعية،  للريا�سات  املالعب  فـي  للعب  احلدود  عالمات  ال�سلة، 

مقاب�س، قواعد البي�سبول، ملحقات التدريب لالألعاب الريا�سية خا�سة احللقات، خماريط 

التعرج، اأعمدة حتديد التعرج، من�سات، عالمات التحديد للمن�سات، ق�سبان احلائط، اأجهزة 

اإعادة التاأهيل البدين للتمارين البدنية )اأجهزة اجلمباز(، لوحات البطن، دراجات  واآألت 

مترين ثابتة، مو�سعات �سدر، اأدوات ريا�سية للجولف، عربات اأكيا�س اجلولف، اأدوات اإ�سالح 

الفتحات )اك�س�سوارات اجلولف(، نوادي اجلولف، قفازات اجلولف، حقائب اجلولف مع اأو 

اأدوات  وملحقاتها،  جولف  منتجات  ريا�سية،  �سبكات  جولف،  كرات  كرات،  عجالت،  بدون 
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ريا�سية ألألعاب البلياردو، كرات الكرة احلديدية، كرات اللعب، لعبة ال�سوفلبورد )األعاب(، 

اأدوات الرماية، اأقوا�س الرماية، �سهام، اأ�سهم، اأهداف )�سلع ريا�سية(، لعبة القناين اخل�سبية 

اإطارات  للم�سارب،  للم�سارب، ح�سوة  ريا�سية(، خيوط  )اأدوات  البولينغ(، منجنيق  )لعبة 

للم�سارب، مقاب�س للم�سارب، م�سارب، كرات لالألعاب، تن�س طاولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158031

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم، األأ�سماك، حلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة، 

حليب  البي�س،  بال�سكر،  مطبوخة  فواكه  مربيات،  )جيلي(،  هالم  ومطهوة،  جمففة 

تتكون  ومنتجات احلليب، زيوت ودهون �ساحلة لالأكل، فواكه جمففة، م�سروبات احلليب 

ب�سكل رئي�سي من احلليب، وجبات خفـيفة من الفاكهة، اأ�سماك معلبة، فواكه معلبة، حلوم 

معلبة، خ�سراوات معلبة، فواكه حمفوظة، فواكه م�سكرة / فواكه مغطاة بال�سكر، مك�سرات 

حم�سرة، جيالتني )هالم(، هالم )جلي( الفواكه، جلي )هالم(، هالم حلم، حليب ال�سويا، 

خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، مربيات، خمفوق احلليب، 

�سوربات، �سلطات خ�سراوات، �سلطة فواكه، لنب رائب )زبادي(، بي�س م�سحوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158032

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة، ال�ساي، الكاكاو، ال�سكر، األأرز، التابيوكا وال�ساغو، بدائل القهوة، الدقيق وامل�ستح�سرات 

امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات، واحللويات، األواح طاقة م�سنوعة من احلبوب، ثلج، 

ع�سل، ع�سل اأ�سود، خمرية، م�سحوق اخلبيز، ملح، خردل، خل، �سل�سات )توابل(، بهارات، ثلج، 

م�سحوق اأو �سائل اأو كب�سوألت اجللوكوز، كربوهيدرات لالأغذية الب�سرية، األواح احلبوب عالية 

الربوتني، ال�سوكوألتة، مو�سلي )حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة(، 

معكرونة، مالتوز، معكرونة )با�ستا(، فطائر الفاكهة، اأطعمة حم�سرة بالنودلز، م�ستح�سرات 

احلبوب، وجبات جاهزة جمففة بالتجميد، وجبات جاهزة جمففة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158034

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه املعدنية والغازية، امل�سروبات غري الكحولية وامل�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات )با�ستثناء 

تلك التي اأ�سا�سها القهوة اأو ال�ساي اأو الكاكاو اأو م�سروبات احلليب(، م�سروبات م�ستخل�سة 

من الفواكه وع�سائر الفواكه، ع�سائر مركزة وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات، م�سروبات 

الطاقة، وم�سروبات احلمية، وم�سروبات ريا�سية، وم�سروبات الربوتني للريا�سيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158035

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن واإدارة وتوجيه األأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، خدمات متاجر 

اأي  على  املقدمة  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  باجلملة(  البيع  )اأو  بالتجزئة  البيع 

و�سائط ات�سال عرب األإنرتنت )األإنرتنت( اأو الهواتف املحمولة اأو الال�سلكية اأو عن بعد 

)الطلب عرب الربيد، الت�سوق عن بعد(، للمالب�س، واك�س�سوارات املالب�س، ولبا�س القدم، 

واألأدوات  واألك�س�سوارات،  الب�سرية  وال�سلع  الراأ�س،  واأغطية  القدم،  للبا�س  واك�س�سوارات 

واألك�س�سوارات  وال�سلع  األأغرا�س،  متعددة  الريا�سية  واحلقائب  الريا�سية،  واملعدات 

)با�ستثناء  الغري  ل�سالح  ال�سلع  ت�سكيلة من  البدنية، خدمات جتميع  واللياقة  الريا�سية 

املالب�س،  وبخا�سة  احلاجة،  عند  و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  لتمكني  وذلك  نقلها( 

وال�سلع  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  للبا�س  اك�س�سوارات  القدم،  لبا�س  املالب�س،  اك�س�سوارات 

متعددة  الريا�سية  احلقائب  الريا�سية،  واملعدات  واألأدوات  واألك�س�سوارات،  الب�سرية 

اأي  على  بالتجزئة،  للبيع  البدنية، عر�س  واللياقة  الريا�سية  واألأدوات  ال�سلع  األأغرا�س، 

القدم  للبا�س  واك�س�سوارات  القدم  ولبا�س  املالب�س  واك�س�سوارات  املالب�س  ات�سال،  و�سائط 

الريا�سية واحلقائب  الب�سرية واألك�س�سوارات واألأدوات واملعدات  الراأ�س وال�سلع  واأغطية 

اأن�سطة  البدنية،  واللياقة  الريا�سية  واألأدوات  وال�سلع  األأغرا�س  متعددة  الريا�سية 

األإعالنات،  ل�سق  املبا�سر،  بالربيد  األإعالن  واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  ت�سويقية، 

عر�س ال�سلع، ترويج املبيعات )لالآخرين(، تقدمي معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني، 

املعاجلة األإدارية لطلبات ال�سراء، خدمات ترويج املبيعات لالآخرين عن طريق اأنظمة وألء 

اأو أل تت�سمن ا�ستخدام البطاقة، تنظيم  امل�ستهلكني، وخدمات نظام الوألء التي تت�سمن 

�سغرية،  اإعالنات  دعائية،  اأو  جتارية  ألأغرا�س  الريا�سية  لل�سلع  واألختبارات  املعار�س 

توظيف األأفراد، خدمات متاجر البيع بالتجزئة لل�سلع األفرتا�سية، فـيما يتعلق باملعدات 

الريا�سية، واأدوات الريا�سة اجلمنازية واألأدوات الريا�سية، والدراجات الهوائية، واخليم، 

ومعدات  وامل�سارب،  الريا�سية،  األأهداف  و�سبكات  واخلوذ،  التجميلية،  وامل�ستح�سرات 

التزلج، واألواح التزلج على املاء، ونوادي اجلولف، ومعدات األإ�ساءة، و�ساعات اجليب واليد، 

ولبا�س  وامل�سروبات،  واألأغذية،  ال�سباحة،  ومعدات  والكرات،  الريا�سية،  التمارين  واآألت 

القدم، واملالب�س، واأغطية الراأ�س، والنظارات، واحلقائب، واللعب، واألألعاب واألك�س�سوارات، 

الريا�سة  واأدوات  الريا�سية،  باملعدات  يتعلق  فـيما  األفرتا�سية  لل�سلع  واألإعالن  الدعاية 

التجميلية،  الهوائية، واخليم، وامل�ستح�سرات  الريا�سية، والدراجات  اجلمنازية واألأدوات 

واخلوذ، و�سبكات األأهداف الريا�سية، وامل�سارب، ومعدات التزلج، واألواح التزلج على املاء، 

الريا�سية،  التمارين  واآألت  واليد،  اجليب  و�ساعات  األإ�ساءة،  ومعدات  اجلولف،  ونوادي 
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والكرات، ومعدات ال�سباحة، واألأغذية، وامل�سروبات، ولبا�س القدم، واملالب�س، واأغطية الراأ�س، 

والنظارات، واحلقائب، واللعب، واألألعاب واألك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158037

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم وتقدمي التدريب والرتفـيه واألأن�سطة الريا�سية والثقافـية، خدمات ترفـيهية، 

وبخا�سة توفـري األعاب افرتا�سية غري قابلة للتنزيل عرب األإنرتنت، فـيما يتعلق باملعدات 

الريا�سية، واأدوات الريا�سة اجلمنازية واألأدوات الريا�سية، والدراجات الهوائية، واخليم، 

ومعدات  وامل�سارب،  الريا�سية،  األأهداف  و�سبكات  واخلوذ،  التجميلية،  وامل�ستح�سرات 

التزلج، واألواح التزلج على املاء، ونوادي اجلولف، ومعدات األإ�ساءة، و�ساعات اجليب واليد، 

ولبا�س  وامل�سروبات،  واألأغذية،  ال�سباحة،  ومعدات  والكرات،  الريا�سية،  التمارين  واآألت 

القدم، واملالب�س، واأغطية الراأ�س، والنظارات، واحلقائب، واللعب، واألألعاب واألك�س�سوارات، 

توفـري مواقع ويب تفاعلية خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي، توفـري مواقع ويب تفاعلية 

خلدمات البيئة األفرتا�سية لت�سلية امل�ستخدمني، توفـري بيئات افرتا�سية تتيح بث املحتوى 

الرتفـيهي واألأحداث الريا�سية، خدمات ترفـيهية، وبخا�سة تنظيم العرو�س األفرتا�سية، 

ريا�سية  م�سابقات  تنظيم  األفرتا�سية،  الريا�سية  والفعاليات  الرتفـيهية  والفعاليات 

افرتا�سية عرب األإنرتنت ألأغرا�س ترفـيهية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديكاثلون
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 4 بوليفارد دي مون�س، 59650 فـيلينيوف دا�سك، فرن�سا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158067

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سجيالت الرقمية، الن�سرات األإلكرتونية القابلة للتنزيل، الربجميات التعليمية، األأجهزة 

ال�سمعية- واملحتويات  احلا�سوبية  الربامج  األإلكرتونية،  والتعلمية  التوجيهية  واألأدوات 

املرئية املبنية على الويب لبثها اأو نقلها ب�سكل اآخر على التلفاز والراديو والهواتف اجلوالة 

كامريات  احلا�سوبية،  والطرفـيات  ال�سخ�سية  واحلوا�سيب  ال�سخ�سية  الرقمية  وامل�ساعدات 

وا�ستن�ساخ  وتوليد  ومعاجلة  وا�ستقبال  واإر�سال  وبث  لت�سجيل  اأجهزة  احلراري،  الت�سوير 

وتوزيع واإعادة توزيع وتتبع ومتييز وت�سفـري وفك ت�سفـري حمتوى ال�سوت والفـيديو وال�سور 

واأقرا�س  املغناطي�سية  البيانات  حامالت  الو�سفـية،  والبيانات  والبيانات  واملتحركة  الثابتة 

الت�سجيل وحامالت الذاكرة واألأقرا�س املدجمة واألأقرا�س املدجمة التفاعلية واألأقرا�س 

والكا�سيتات  واألأ�سرطة  ال�سغرية  واألأقرا�س  الرقمية  امل�سغوطة  واألأقرا�س  امل�سغوطة 

واخلراطي�س، الربجميات احلا�سوبية، برجميات األألعاب احلا�سوبية، برامج األعاب الفـيديو، 

امللفات  الربجميات،  تطبيقات  لبناء  برجمية  كواجهة  امل�ستخدمة  احلا�سوبية  الربجميات 

الو�سائط  املتعددة  واملحتويات  املو�سيقية  وامللفات  الفـيديو  وملفات  ال�سور  ملفات  ال�سمعية 

العتاد  للب�س،  القابلة  احلوا�سيب  باليد،  املحمولة  احلوا�سيب  احلوا�سيب،  للتنزيل،  القابلة 

اأجهزة  الفـيديو،  األعاب  للعب  للب�س  القابلة  الطرفـيات  احلا�سوبية،  الطرفـيات  احلا�سوبي، 

الرقمية  املو�سيقة  التفاعلية،  الرقمية  الو�سائط  املتعددة  املحتويات  امل�ستخدمة مع  التحكم 

لوحات  األإنرتنت،  من  للتنزيل(  )القابلة  الفـيديو  وت�سجيالت  ال�سمعية  والت�سجيالت 

ألإعداد  احلا�سوبية  الربجميات  التطبيقات،  تطوير  برجميات  األإلكرتونية،  األإعالنات 

وتكوين وت�سغيل والتحكم فـي احلوا�سيب واألأجهزة الطرفـية احلا�سوبية وم�سغالت حمتويات 

ال�سوت والفـيديو، برجميات النظام الت�سغيلي، جهاز تنظيف لت�سجيالت الفونوغراف، دمى 

اختبارات الت�سادم، ملفات ال�سور القابلة للتنزيل، امللفات املو�سيقية القابلة للتنزيل، نغمات 

قابلة للتنزيل للهواتف اجلوالة، علب للنظارات، �سال�سل للنظارات، حبال للنظارات، اإطارات 

النظارات، النظارات الثالثية األأبعاد، لبا�س العني، النظارات، النظارات ال�سم�سية، النظارات 

الب�سرية، ال�سلع الب�سرية، األأجهزة واألأدوات الب�سرية، العد�سات الب�سرية، عد�سات النظارات، 

النظارات،  اإطارات  ت�سحيحية،  عد�سات  الال�سقة،  للعد�سات  حاويات  الال�سقة،  العد�سات 

�سا�سات  احلا�سوبية،  ال�سا�سات  احلا�سوبية،  التفاعل  واجهات  احلريق،  خراطيم  فوهات 
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النجاة،  اأحزمة  التفاعلية،  اللم�سية  ال�سا�سات  الراأ�س،  على  تلب�س  التي  ال�سا�سات  العر�س، 

عوامات النجاة، �سبكات النجاة، طوافات النجاة، املغناطي�س، مغناطي�س )للديكور(، �سواري 

اأجهزة  املرور،  حوادث  ملنع  للتاآكل  عاك�سة  اأقرا�س  الفاأرة،  و�سادات  الال�سلكية،  للهوائيات 

اأنظمة  الريا�سية،  واملعدات  ال�سيارة  مقاعد  بخالف  األأمان  قيود  الهواء،  لتنقية  التنف�س 

الر�س للحماية من احلرائق، قوائم ألأجهزة الت�سوير، حوامل للكامريات ثالثية القوائم، 

و�سائد املع�سم لال�ستخدام مع احلوا�سيب، قطع غيار وتركيبات لل�سلع �سالفة الذكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديب دايف ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت، وملنغنت، ديالوير 19801، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/25

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)CH :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 2022/04322 - تاريخ األأولوية: 2022/3/25 - بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158068

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية، اإدارة األأعمال، توجيه األأعمال، تفعيل الن�ساط املكتبي، الت�سويق، خدمات اأبحاث 

ال�سوق، اأبحاث امل�ستهلك، خدمات املزادات، التحقيقات التجارية، البحوث التجارية، وكاألت 

األقت�سادية،  التوقعات  للم�ستهلكني،  وامل�سورة  التجارية  املعلومات  التجارية،  املعلومات 

درا�سات  الت�سويق،  اأبحاث  والت�سدير،  األ�سترياد  وكاألت  ترويجية،  لغايات  األأزياء  عرو�س 

الت�سويق، خدمات النمذجة للدعاية اأو ترويج املبيعات، خدمات ق�سا�سات ال�سحف، تاأجري 

اأو دعائية،  املعار�س ألأغرا�س جتارية  الراأي، تنظيم  ا�ستطالعات  املكتبية،  األآألت واملعدات 

التوا�سل  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  دعائية،  اأو  جتارية  ألأغرا�س  جتارية  معار�س  تنظيم 

لغايات البيع بالتجزئة، خدمات مقارنة األأ�سعار، خدمات ال�سراء للغري، األختبار النف�سي 

ألختيار املوظفـني، العالقات العامة، تاأجري املواد الدعائية، تاأجري م�ساحات اإعالنية، تاأجري 

وقت األإعالن على و�سائط التوا�سل، تاأجري اآألت الت�سوير، تاأجري اآألت البيع، تزيني واجهات 

املتاجر، البحث عن الرعاية، خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديب دايف ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت، وملنغنت، ديالوير 19801، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/25

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)CH :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 2022/04322 - تاريخ األأولوية: 2022/3/25 - بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158070

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�سميم ذات ال�سلة، خدمات البحث والتحليل 

ال�سناعي، ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية، خدمات األ�ست�سارات 

ذات ال�سلة بالربجميات احلا�سوبية، اخلدمات احلا�سوبية املرتبطة باألت�ساألت وال�سبكات 

احلا�سوبية، اخلدمات احلا�سوبية لالت�ساألت التفاعلية وخدمات البث، اخلدمات احلا�سوبية 

للدخول اإىل �سبكات األت�ساألت اأو ال�سبكات احلا�سوبية، اخلدمات لتوفـري الدخول اأو الروابط 

خدمات  حا�سوبية،  �سبكة  اإىل  الدخول  وقت  تاأجري  حا�سوبية،  �سبكات  اأو  بيانات  قاعدة  اإىل 

للح�سول على اأو �سحب املعلومات والر�سائل والن�سو�س وحمتويات ال�سوت وال�سور والبيانات 

عرب احلا�سوب اأو �سبكة حا�سوبية، تاأجري الربجميات احلا�سوبية واألأجهزة احلا�سوبية، توفـري 

املعلومات املتعلقة باحلوا�سيب والربجميات احلا�سوبية وقواعد البيانات احلا�سوبية واملواقع 

األإلكرتونية وال�سبكات احلا�سوبية، الربجمة احلا�سوبية، تركيب و�سيانة واإ�سالح وحتديث 

الربجميات احلا�سوبية، توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل، الربجميات كخدمة، توفـري 

للتنزيل  قابلة  غري  الربجميات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  التطبيقات  تطوير  برجميات 

ت�ستخدم فـي تطوير تطبيقات برجميات اأخرى، توفـري برجميات األعاب حا�سوبية وبرجميات 

األعاب فـيديو غري قابلة للتنزيل، توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل لتمكني احلوا�سيب 

واألأجهزة اجلوالة والهواتف اجلوالة من تقدمي جتارب الواقع األفرتا�سي والواقع املعزز، 

توفـري ملفات �سمعية وملفات �سور وملفات الفـيديو وامللفات املو�سيقية واملحتويات املتعددة 
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والكتب  والبودكا�ست  واملرئية  ال�سوتية  الت�سجيالت  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  الو�سائط 

التلفزيونية  والربامج  الق�سرية  واألأفالم  واألأفالم  املو�سيقية  والت�سجيالت  والدوريات 

توفـري  احلا�سوبي،  امل�ساعدة  مكتب  خدمات  التقني،  الدعم  خدمات  للتنزيل،  القابلة  غري 

احلا�سوبية،  بالربجمة  املتعلقة  املعلومات  توفـري  احلا�سوب،  بتكنولوجيا  املتعلقة  املعلومات 

توفـري املعلومات املتعلقة بالربامج احلا�سوبية، توفـري املعلومات املبا�سرة )ان-ألين( ب�ساأن 

و�سيانة  اإن�ساء  اجلرافـيكي،  الت�سميم  خدمات  احلا�سوبية،  والربجميات  احلا�سوبي  العتاد 

الفنية،  األأعمال  على  امل�سادقة  للغري،  األإلكرتونية  املواقع  ا�ست�سافة  األإلكرتونية،  املواقع 

خدمات احلو�سبة ال�سحابية، تاأجري احلوا�سيب، حتويل البيانات اأو امل�ستندات من مادية اإىل 

ت�سميم  اخلارجي،  ال�سكل  ت�سميم  خدمات  ال�سوئي(،  )امل�سح  امل�ستندات  رقمنة  اإلكرتونية، 

فنون اجلرافـيك، ت�سميم األأغلفة، ا�ست�سافة مرافق مبا�سرة )ان-ألين( ألإجراء مناق�سات 

تفاعلية، تاأجري الربجميات احلا�سوبية، تاأجري خوادم الويب، اخلدمات األ�ست�سارات والن�سح 

املتعلقة بكل ما تقدم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديب دايف ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت، وملنغنت، ديالوير 19801، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/25

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)CH :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 2022/04322 - تاريخ األأولوية: 2022/3/25 - بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158147

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم، توفـري التدريب، الرتفـيه، األأن�سطة الريا�سية والثقافـية، اإنتاج وتقدمي حمتويات 

ال�سوت والفـيديو وال�سور الثابتة واملتحركة والبيانات، توزيع األأفالم، خدمات الن�سر )مبا 

اإنتاج  للتنزيل،  القابلة  األإلكرتونية غري  الن�سرات  األإلكرتوين(،  الن�سر  ذلك خدمات  فـي 
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وتقدمي العرو�س وامل�سابقات واألألعاب واحلفالت املو�سيقية والعرو�س والفعاليات، تعليم 

اللغات، اإنتاج وتاأجري املواد التعليمية والتوجيهية، توفـري خدمات الرتفـيه والتعليم ميكن 

اخلا�سة  املعلومات  توفـري  احلا�سوبية،  وال�سبكات  التوا�سل  �سبكات  عرب  عليها  احل�سول 

بالتعليم والرتفـيه والثقافة اأو لغايات الت�سلية اأو املرتبطة بها، توفـري املعلومات املرتبطة 

خدمات  حا�سوبية،  بيانات  قاعدة  عرب  الت�سلية  اأو  والثقافة  والرتفـيه  التعليم  بغايات 

اخلط،  خدمات  للعرو�س،  املقاعد  حجز  خدمات  املحاكاة،  اأجهزة  عرب  املقدمة  التدريب 

معلومات التعليم، الن�سر املكتبي األإلكرتوين، معلومات ترفـيهية، تاأجري معدات األألعاب، 

خدمات الرتجمة اللغوية، خدمات التخطيط بخالف األأغرا�س األإعالنية، ميكروفـيلم، 

النمذجة للفنانني، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب واملجالت األإلكرتونية مبا�سرة )ان-ألين(، ن�سر 

الن�سو�س بخالف الن�سو�س الدعائية، معلومات الت�سلية، تاأجري املعدات ال�سمعية، تاأجري 

كامريات الفـيديو، تاأجري اأجهزة األإ�ساءة لالأجهزة امل�سرحية اأو ا�ستوديوهات التلفزيون، 

تاأجري اأجهزة عر�س األأفالم وملحقاتها، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون، تاأجري املناظر 

با�ستثناء  الريا�سية  املعدات  تاأجري  اجللدي،  الغط�س  معدات  تاأجري  للعرو�س،  الطبيعية 

املركبات، تاأجري املناظر الطبيعية للم�سرح، تاأجري م�سجالت اأ�سرطة الفـيديو، ترجمة لغة 

األإ�سارات، خدمات وكاألت التذاكر )الرتفـيه(، توقيت الفعاليات الريا�سية، تاأجري األألعاب، 

خدمات الرتجمة، ت�سوير بالفـيديو، خدمات امل�سورة واأل�ست�سارات املتعلقة بكافة ما ذكر 

اأعاله، توفـري األأفالم غري القابلة للتنزيل عرب خدمات بث الفـيديو ح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديب دايف ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1209 اوراجن �سرتيت، وملنغنت، ديالوير 19801، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/25

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

)CH :حـــــــق �ألأولويـــــــــة: )رقم األأولوية: 2022/04322 - تاريخ األأولوية: 2022/3/25 - بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152936

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�ص م�سورة، ن�سرات اأخبارية دورية، ن�سرات، �سحف، دوريات، 

كرا�سات، دفاتر مالحظات، كتالوجات، كتب، مواد كتابة، بطاقات بريدية، من�سورات مطبوعة، 

كتب موجزة اأدلة، ورق كتابة، كتيبات، قرطا�سية، بيانات اإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ،478 11411، �ص.ب:  الريا�ص  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156353

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املو�سيقية،  لالآالت  واإلكرتونية  كهربائية  موؤثرات  وحدات  ذكية،  �ساعات  خلوية،  هواتف 

�سبورة تفاعلية اإلكرتونية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، اأجهزة 

قابلة  اأو  م�سجلة  للحا�سوب،  التوقف  �سا�سة  برامـــج  ال�سناعيـــة،  االأقمـــار  مواقع  حتديد 

للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، اأجهزة ت�سوير بالرنني املغناطي�سي، 

الأغرا�ص غري طبية، �سمادة )ح�سوة( لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�ص، الرموز االنفعالية 

التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، عتاد 

ال�سينمائي، �سا�سات  اأفالم الت�سوير  اأجهزة الإعداد  احلا�سوب، حامالت لت�سجيل ال�سوت، 
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اأجهزة تخمري  ال�سوت،  اأ�سرطة ت�سجيل  اأدوات قيا�ص كهربائية،  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 

اأجهزة خمربية، اأجهزة قطع االأفالم، اأجهزة راديو، اأجهزة قيا�ص �سغط الغاز اأو ال�سائل، 

لوحات  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  اأجهزة  ميكروفونات،  حا�سوب،  ذاكرات  اأجهزة 

اآلية،  اأو  م�سيئة  اإ�سارات  رادار،  اأجهزة  للغوا�سني،  اأذن  �سدادات  اآلية،  اأو  م�سيئة  اإ�سارة 

نقل  اأجهزة  باملركبات،  والتحكم  للقيادة  متثيلية  اأجهزة  العلمية،  للغايات  �سناعية  اأقمار 

اأثقال  اأجهزة واآالت �سرب االأعماق،  ال�سوت،  اأجهزة ن�سخ  ال�سوت،  اأجهزة ت�سجيل  ال�سوت، 

ر�سا�سية خليوط ال�سرب، معدات حتديد م�سدر ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، عوامات 

اإ�سارة، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة 

باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، اآالت فاك�ص، و�سائط 

الأجهزة  مغناطي�سية  اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية،  م�سفرات  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين 

احلا�سوب، معاجلات بيانات �سغرية، اأجهزة املودم، قارئات معدات معاجلة بيانات، من�سورات 

اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 

اأ�ساور  فـيديو رقمية،  اأقرا�ص  ت�سغيل  اأجهزة  ال�سناعية،  اأجهزة لالأقمار  الراأ�ص،  �سماعات 

تعريف مغناطي�سية مرمــزة، حتميـــل نغمــات للهواتــف النقالة، حتميل ملفات املو�سيقى، 

حتميل ملفات ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، هواتف ذكية، بطاقات 

بال�ستيكية للمفاتيح، م�سفرة، بطاقات ذاكرة الأجهزة األعاب الفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156354

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعالنات كبرية، �سور، تذاكر، دفاتر قرطا�سية، دفاتر مالحظات، بطاقات، رقع للبطاقات 

من�سورات  مطبوعات،  الطباعة،  حروف  األواح  م�ساند  كتب،  مو�سيقية،  دفاتر  الدليلية، 

اأخبارية  ن�سرات  تهنئة،  بطاقات  مكتبية،  لوازم  حرب  اأقالم  قرطا�سية،  كتيبات،  مطبوعة، 

دورية، ن�سرات، حماالت للبطاقات اال�سمية لوازم مكتبية، بطاقات تعريفـية )لوازم املكتب(، 

�سحف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156355

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�ص على عقود االأعمال 

خدمات  الريا�سية،  االأحداث  رعاية  خالل  من  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج  الغري،  با�سم 

اال�ستخبارات التناف�سية، خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية، التدقيق املايل، خدمات التجزئة 

على االإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية، خدمات التجزئة على االإنرتنت لتحميل نغمات 

اأو  م�سبقا  امل�سجلة  واالأفالم  للمو�سيقى  االإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  الهاتف،  رنني 

القابلة للتحميل، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية 

اإدارة  واالإمدادات الطبية، خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا، الت�سويق اال�ستهدافـي، خدمات 

االأعمال املوؤقتة، االإعالن فـي الهواء الطلق، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها 
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املعار�ص الفنية، خدمات امل�ساعدة االإدارية فـي اال�ستجابة لنداءات العطاءات، الت�سويق فـي 

اإطار ن�سر الربجميات، خدمات العالقات االإعالمية، خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات، تاأجري 

مراجعات  توفـري  التجاري،  ال�سغط  خدمات  امل�سرتك،  العمل  من�ساآت  فـي  املكتب  معدات 

لالأغرا�ص  امل�ستخدمني  ت�سنيفات  توفـري  االإعالنية،  اأو  التجارية  لالأغرا�ص  امل�ستخدم 

التجارية اأو االإعالنية، خدمات لوحة مفاتيح الهاتف، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات 

املخابز، تنميط امل�ستهلك الأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية، خدمات اإدارية لالإحاالت الطبية، 

البيع باملزاد العلني، درا�سات ال�سوق، تقييم االأعمال، تق�سي احلقائق فـي االأعمال، تاأجري 

مواد الدعاية واالإعالن، ا�ست�سارات تنظيم االأعمال، ن�سر ن�سو�ص الدعاية واالإعالن، دعاية 

واإعالن، االإعالن بالراديو، اأبحاث االأعمال، العالقات العامة، االختزال، الدعاية واالإعالن 

وكاالت  خدمات  عامة،  عر�ص  خدمات  مكتبية،  وظائف  االت�ساالت  ن�سخ  التلفزيون،  عرب 

الدعاية واالإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن 

املهنية،  االأعمال  ا�ست�سارات  املربجمة،  امللفات  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  ترويج  اأو 

واالأخبار عن  املعلومات  اأو دعائية،  لغايات جتارية  املعار�ص  االقت�سادية، تنظيم  التنبوؤات 

االأعمال، ا�ستطالعات الراأي، اإعداد ك�سوف الرواتب، توظيف االأفراد، خدمات نقل االأعمال، 

تاأجري امل�ساحات االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات ال�سكرتارية، اإعداد ال�سرائب، 

الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، معاجلة الن�سو�ص، تنظيم اال�سرتاكات فـي 

ال�سحف لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، اإدارة اأعمال الفنادق، اإدارة اأعمال 

فناين االأداء، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات 

اآالت الن�سخ بالت�سوير،  حا�سوب، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية، تاأجري 

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات الأعمال اأخرى، البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، تاأجري 

وقت للدعاية واالإعالن فـي و�سائل االإعالم، خدمات اقتطاع االأخبار اأو املعلومات املهمة فـي 

ال�سحف، تاأجري اآالت البيع، االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني، خدمات املقارنة بني 

االأ�سعار، عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح 

للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت 

ل�سالح الغري، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع 

وخدمات الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي االأعمال، خدمات الفوترة، كتابة ن�سو�ص 

-108-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

البحث  واالإعالن،  الدعاية  لغايات  التخطيط  االح�سائيات،  جتميع  واالإعالن،  الدعاية 

عن كفالة، عرو�ص االأزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم لـ، اإنتاج االأفالم االإعالنية، اإدارة 

االأعمال لالأ�سخا�ص الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات التجزئة 

منا�سب  تاأجري  الطبية،  واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�ســـرات 

خدمات  االإعالنات،  ل�سق  االأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  للبيع، 

اأ�سعار التكلفة،  وكاالت اال�سترياد والت�سدير، خدمات وكاالت املعلومات التجارية، حتليل 

تاأجري  التوظيف،  وكاالت  خدمات  ال�سور،  ن�سخ  خدمات  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 

االآالت واملعدات املكتبية، حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، تدقيق احل�سابات، اإدارة اأعمال 

االأعمال، طباعة  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  وا�ست�سارات تنظيمية، 

على االآلة الكاتبة اأو احلا�سوب، عر�ص ال�سلع، االإعالن بالربيد املبا�سر، امل�ساعدة فـي اإدارة 

االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية واالإعالن، توزيع العينات، خدمات 

اخلرباء فـي الكفاية، توفـري معلومات االت�سال للتجارة واالأعمال، حت�سني حمرك البحث 

بعدد  الدفع  على  القائم  االإ�سهار  االإنرتنت،  مواقع  فـي  احلركة  املبيعات، حت�سني  لتعزيز 

النقرات، خدمات الو�ساطة التجارية، اإدارة االأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�ص 

البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  الغري،  حل�ساب  التجارية  ال�سفقات  وعقد 

االأعمال عن  البناء، توفـري معلومات  مل�ساريع  االأعمال  اإدارة م�ساريع  احلا�سوبية، خدمات 

طريق مواقع االإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ت�سميم 

اإيداع االإقرار  ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري االإداري لل�سركات، خدمات  مواد دعائية، 

ال�سريبي، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، تاأجري الفتات دعائية للغري، �سياغة �سرية 

امل�سافرين  برامج  اإدارة  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  الويب  مواقع  فهر�سة  للغري،  ذاتية 

املنتظمني، خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية، خددمات التذكري باملواعيد وظائف 

اإعالنية،  لغايات  ال�سيـــناريوهات  نـــ�سو�ص  كتابـــة  امل�ستهلكـــني،  والء  اإدارة  برامج  مكتبية، 

جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  املكتوبة،  والبيانات  االت�ساالت  ت�سجيل 

فهار�ص املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي قطاع االأعمال للتوفـيق 

بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد االأعمال الباحثني عن متويل، اإنتاج 

برامج الت�سوق عن بعد، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال العالقات العامة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156356

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث، القرو�ص املق�سطة، خدمات التاأمني، تاأجري العقارات، 

خدمات  االإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاالت  خدمات  االئتمان،  مكاتب  خدمات  ال�سم�سرة، 

وكاالت حت�سيل الديون، �سم�سرة التاأمني، خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي، التاأمني، 

االأموال،  ا�ستثمار  التباديل،  التمويل  التربعات اخلريية،  العقارات، جمع  �سريفة، تثمني 

حفظ  خدمات  املاليـــة،  املقا�سة  ال�سياحية،  ال�سيكات  اإ�سدار  ال�سرافة،  الكفالة،  �سندات 

الودائع، تنظيم التح�سيل املايل، القرو�ص املالية متويل، تقدير ال�سرائب، التقييم املايل 

التاأمني واالأعمال امل�سرفـية والعقارات، بيع الديون، االئتمان، اخلدمات التمويلية، االإدارة 

املالية، القرو�ص ب�سمان، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، اإبرام وثائق �سندات التاأمني �سد 

�سندات  اإبرام  ال�سحي،  التاأمني  �سندات  �سمــان  املزارع،  تاأجيـــر  ال�سقـــق،  تاأجيـــر  احلرائق، 

متويل  توفـري،  بنوك  خدمات  بالرهانات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  االأعمـــال  البحري،  التاأمني 

البيع بالتق�سيط، �سم�سرة االأوراق املالية، اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، مكاتب العقارات 

ال�سيكات،  من  التحقق  الفنون،  تثمني  التحف،  تثمني  املايل،  التحليل  ال�سكنية،  وال�سقق 

ا�ست�سارات مالية، ا�ست�سارات التاأمني، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان، معاجلة 

معلومات  املالية،  املعلومات  اإلكرتونيا،  االأموال  حتويل  اخل�سم،  ببطاقات  الدفع  عمليات 

النقدية، حت�سيل االإيجارات، تثمني الطوابع،  التاأمني، تثمني املجوهرات، تثمني القطع 

اإ�سدار  البور�سة،  اأ�سعار  الثمينة كوديعة،  اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة، حفظ االأ�سياء 

املالية،  الكفاالت  التقاعد،  رواتب  دفع  خدمات  عقارات،  املكاتب  تاأجري  االئتمان،  بطاقات 

�سريفة �سبكية، خدمات ت�سفـية االأعمال املالية، تقييم تكاليف االإ�سالح، عمولة اعتمادات 

الكربون، تقييم الغابات الدائمة، تقييم ال�سوف ماليا، اإقرا�ص �سد االأوراق املالية، خدمات 
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�سندوق االإدخار، خدمات �سم�سرة االأوراق املالية، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، ترتيب 

اإدارة مالية  االإنرتنت،  البناء، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع  مل�ساريع  التمويل 

ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار اأموال، stocks and bonds brokerage، منح تخفـي�سات 

املوقوفـني  �سبيل  اإخالء  ع�سوية،  بطاقـــة  ا�ستعـــمال  خـــالل  مـــن  امل�ساركـــة  غري  ملوؤ�س�سات 

بكفالة، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، 

اأبحاث مالية،  املتعلقة ب�سناعات النفط والغاز والتعدين،  تقييم مايل لتكاليف التطوير 

الأ�سول  املالـــي  التقييـــم  االفرتا�سيـــة،  للعمالت  االإلكرتوين  التحويل  العقارية،  ال�سوؤون 

امللكية الفكرية، اإعداد عرو�ص االأ�سعار الأغرا�ص تقدير التكلفة، متويل اجلماعي، خدمات 

دفع املحفظة االإلكرتونية، التبادل املايل للعملة االفرتا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156357

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سيانة  تركيب  االإ�سالح،  عن  معلومات  التلفونات،  واإ�سالح  تركيب  ال�سما�سي،  اإ�سالح 

واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156359

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، توجيه وربط االت�ساالت، االجتماعات 

اىل  الدخول  تاأجري  عاملية،  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري  بعد،  عن 

عرب  حجرات  توفـري  بعد،  عن  للت�سوق  ات�سال  قنوات  توفـري  عاملية،  حا�سوبية  �سبكات 

االإنرتنت، توفـري الربط بقاعدة معلومات، خدمات الربيد ال�سوتي، نقل بطاقات املعايدة 

على االإنرتنت، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، خدمات املوؤمترات بالفـيديو، توفـري 

املنتديات ال�سبكية، تدفق البيانات املتوا�سل عرب االإنرتنت، ات�ساالت ال�سلكية، نقل اأ�سرطة 

الفـيديو بح�سب الطلب، نقل دبليو)ملف �سوتي رقمي مت توفـريه على االإنرتنت لتنزيله 

اأو م�سغل و�سائط حممول، ومتوفر عادة كم�سل�سل(، تاأجري الهواتف  على جهاز كمبيوتر 

التلفونات،  خدمات  التلغراف،  عرب  االت�ساالت  برقية،  خدمات  الربقيات،  نقل  الذكية، 

االت�ساالت التلفونية، خدمات التلك�ص، خدمات وكاالت االأنباء، البث بالتلفزيون الكبلي، 

االت�ساالت بالتلفون اخللوي، االت�ساالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية، نقل الر�سائل وال�سور 

االت�ساالت،  حول  معلومات  الفاك�سات،  اإر�سال  االإلكرتوين،  الربيد  نقل  احلا�سوب،  عرب 

االأخرى،  االإلكرتونية  االت�سال  و�سائل  اأو  التلفون  اأو  الراديو  عرب  االآيل  النداء  خدمات 

اأجهزة  تاأجري  الب�سرية،  االألياف  �سبكات  عرب  االت�ساالت  الر�سائل،  اإر�سال  اأجهزة  تاأجري 

الفاك�ص، تاأجري اأجهزة املودم، تاأجري معدات االت�سال، تاأجري التلفونات، البث اأو االإر�سال 

االإذاعة  ات�ساالت،  االإلكرتونية خدمات  الن�سرات  ال�سناعية، خدمات لوحات  االأقمار  عرب 

بالراديو، اإر�سال الر�سائل، البث بالتلفزيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156360

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم  ال�سينمائية،  االأفالم  �سناعة  ا�ستوديوهات  خدمات  امل�سيف،  خدمات  الت�سلية،  خدمات 

توفـري،  اال�ستجمام  و�سائل  العر�ص،  م�ساهد  تاأجري  الرتفـيه،  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات 

اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري  ال�سوت،  م�سجـــالت  تاأجري  بالراديو،  الرتفـيه 

الن�سر  االإنرتنت،  االإلكرتونيـــة على  وال�سحـــف  الكتـــب  ن�ســـر  والتلفزيون،  الراديو  برامج 

املكتبي االإلكرتوين، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب، توفـري املطبوعات 

تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  االإلكرتونية 

خدمات مرا�سلي االأنباء، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيديو، خدمات وكاالت التذاكر ترفـيه، اإعادة 

التدريب املهني، اإنتاج املو�سيقى، تاأجري اللعب، تاأجيـــر معـــدات اللعب، توفـري املو�سيقى غري 

للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  الفـيديوهات  توفـري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية، 

كتابة كلمات االأغاين، توفـري االأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو 

بح�سب الطلب، خدمات هند�سية �سوتية للمنا�سبات، خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات، 

واإدارة  تنظيم  املتجولة،  املكتبات  خدمات  امل�سرحية،  العرو�ص  اإنتاج  االأورك�سرتا،  خدمات 

لغايات  املعار�ص  تنظيم  الرتفـيه،  عن  معلومات  االجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات، 

تاأجري  اال�ستجمام،  عن  معلومات  الت�سجيل،  ا�ستديوهات  خدمـــات  تعليميـــة،  اأو  ثقافـية 

واإدارة  تنظيم  الفـيديو،  اأ�سرطة  تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  التلفزيونية  امل�سجالت 

احللقات الدرا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، التعليم الديني، تاأجري كامريات الفـيديو، 

اإعداد اأ�سرطة الفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156386

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سراب، خدمات  بالطعام  التموين  والنزل،  الفنادق  فـي  االإقامة  تاأمني  خدمات مكاتب 

فـي  احلجــز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  املوؤقتـــة،  االإقامة  اأماكن  تاأجري  املقاهي، 

الفنادق، خدمات احلانات البارات، حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية 

غــرف  تاأجـــري  الزجاجية،  واالأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت، 

االجتماعات، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رامادا انرتنا�سيونال، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 22 �سيلفان واي بار�سيباين، نيو جري�سي 07054، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156447

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، �سوكوالتة، حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156537

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبـــات كاكـــاو باحلليــب، م�سروبات قهوة باحلليــب، حلويات، فانيلني بديل للفانيال، 

�سعريية نودلز، فطائر حلــم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات 

منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلـــوى  املثلجـــات،  ل�سنـــع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلــة 

بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، 

كت�ساب �سل�سة، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة  �سوفان مق�سر، 

من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ص اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات 

مثلجة، مقبالت هندية توابل، توابل، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، 

مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ص 

للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  حم�سوة،  فرينكي،فطائر  فطائر)و  رقيقة،  معكرونة 

توابل،  فلفل  افرجي،  خبز  بالزبــــدة،  ب�سكويـــت  معجنات،  وزفـري،حلوة،  حلويـــات،  حلـــوى 

بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، 

اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي 

معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا،تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات 

مطبخية، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، ك�سرتد، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، 

عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات 

دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ 

للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، 

ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ص �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك 

بخالف الزيوت العطرية، رقائق ذرة، م�سحوق كعك، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي 

مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو 

الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل، اأطعمة خفـيفة قائمة 

على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، 

مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا 
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بال�سكر جممد، مو�ص �سوكوالتة،املو�ص،حلوى،�سكريات، كولي�ص )فواكه( �سل�سات، باجلنب 

املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم  �سو�ص،  بي�ستو  ال�سندوي�سات، 

بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري،  اال�ستهالك  الأغرا�ص  القمح  بذور  توابل، 

ق�سدة التارتار الأغرا�ص الطهي،اإ�سافات الغلوتني الأغرا�ص الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح 

 ،pastry dough ،من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي

باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم،  حم�سية  عجائن  بيلميني 

لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي 

كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين 

من املعكرونة، اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة، بوريتو�ص، جيمباب طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها 

البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي 

اأرز،  كرات  اأونيجريي  البقر،  وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، 

كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة  خملالت  توابل،  ال�سم�سم  بذور 

الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة، 

البطاطا،  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�ص،  خبز  قطع  بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات، 

املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات،  ب�سطيلة 

علكة  النف�ص،  الإنعا�ص  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح 

اأو دون، �سعريية معكرونة، �سوبا، هندباء برية بدائل  الإنعا�ص النف�ص، �سعريية معكرونة، 

للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، منكهات للقهوة، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، كاراميل �سكاكر، كاري بهار، 

م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، عجينة كعك، زجنبيل توابل، طعام اأ�سا�سه 
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�سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ص حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر 

لالأكل، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت 

امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، 

بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل 

ب�سكويت  مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم 

رقيق ه�ص، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات 

املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام 

الب�سري، خل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156549

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان 

القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ص  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق  �سوفان، 

م�سروبـــات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكـــل، 

رقائق منتجـــات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبــــت امللت، 

للطعام، �سعـــري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، 
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امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز،  اأقرا�ص  املجففة،  والفواكه 

ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية 

توابل �سلطة، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ص للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

فطائر)وفرينكي )فطائر حم�سوة ((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، 

)زفـري)حلوه((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 

بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران توابل، 

�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 

تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 

للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 

فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

لتزيني  يان�سون جنمي، حلويات  يان�سون،  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  �سوفان مطحون، 

للطعام،  م�ستح�سرات منكهة  للقهوة،  منكهات  امليالد، منقوعات غري طبية،  عيد  اأ�سجار 

ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ  توابل 

خبز  الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات  بالنعناع،  حلويات  امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت 

بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، 

قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، 

قرنفل  كب�ص  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة 

توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر 

العطرية،  والزيوت  االأثريية  الغذائية عدا اخلال�سات  للمواد  بانكيك، خال�سات  حمالة 

ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل 

�سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق  البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو، 

طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ص �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، 

توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات 
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عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، 

جلوكوز الأغرا�ص الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، 

خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، لب خبز، تبولة، 

تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا 

توابل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، 

دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، ق�سدة التارتار الأغرا�ص 

�سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي، 

بيلميني عجائن   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو  ورد  نخيلي، عجني، 

حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز 

حم�سية،  كعكات  باوزي  بهار،  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي 

املعكرونة،  ياباين من  رامن طبق  لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية،  اأرز  عجينة 

ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي 

بوريتو�ص، جيمباب طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون 

اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب 

االأ�سا�سي  اأطباق جممدة مكونها  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  االأغاف حمليات طبيعية، 

مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز، 

احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع 

ال�سم�سم توابل،  التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 

حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة  خملالت 

�سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، الوجبات اجلاهزة 

)حلوى(  املو�ص  �سوكوالتة،  مو�ص  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة 

�سكريات، كولي�ص )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�ص، حلم اخلنزير 

اال�ستهالك  الأغرا�ص  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل، 

التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ص،  الغنية بالربوتني، �سل�سة  الب�سري، ق�سبان احلبوب 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 

النعناع الإنعا�ص النف�ص، علكة الإنعا�ص النف�ص، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157120

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري  اجلوي،  النقل 

باحلافالت، تاأجري القوارب، اجلر اأو النقل، النقل بال�سنادل، النقل بعربات اجلر اأو الدفع، 

ال�سلع،  تغليف  والتنزيل،  التحميل  العتالة  الطرود،  ت�سليم  احلديدية،  بال�سكك  النقل 

ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، مواقف ال�سيارات، 

بال�سفن،  ال�سحن  النهري،  النقل  العبارات،  بوا�سطة  النقل  امل�ستودعات،  تاأجري  التخزين، 

تاأجري حجريات  ال�سيارات،  اأماكن وقوف  تاأجري  الكراجات،  تاأجري  البحري،  النقل  عقود 

االأطعمة املجمدة، تاأجري املركبات، ا�ستئجار ال�ساحنات، نقل االأثاث، النقل، النقل بوا�سطة 

القوارب، نقل ركاب، اإر�ساد ال�سفن، قطر اأو جر، النقل ب�سيارات االأجرة، النقل بالرتام، دفع 

اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، النقل البحري، نقل وتخزين النفايات، خدمات االنتقال، 

تخزين القوارب، ال�سم�سرة فـي ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل 

اأو الب�سائع، معلومات التخزين، معلومات النقل، تاأجري حاويات التخزين، احلجز للنقل، 

الربيدي،  بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  ال�سحف،  ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  الب�سائع،  تغليف 

اإلكرتونيا،  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين  وتفريغها،  ال�سفن  حتميل 

ت�سليم الزهور، ختم الربيد، معلومات مرورية، تاأجري املجمدات، النقل اللوجي�ستي، تاأجري 

الطائرات، نقل البوارج، نقل النفائ�ص حتت احلرا�سة، تاأجري اأنظمة املالحة، توفـري تعليمات 

ال�سياقة لغايات ال�سفر، خدمات تغليف الهدايا، جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير، تخزين 

االأمتعة، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب االإنرتنت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لوج�ستيك نيتورك ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

55 وينج كي رود، كواي ت�سونغ، نيو  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16 / اف كريي كارجو �سنرت، 

ترييتوري�ص، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

بلد   ،2022/3/10 االأولوية:  تاريخ   ،305902272 االأولوية:  رقم   ( األأولويــــــــة:  حـــــــق 

) HK :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157470

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب، م�ساند كتب، قوائم ريا�سيات، دفاتر ر�سم، يوميات م�ساعدة، 

مكتبية،  لوازم  ملفات  مقوى،  ورق  قرطا�سية،  الورق  من  �سفائح  بطاقات،  كربون،  ورق 

ر�سم، مواد  األواح  للكرميات،  الورق  اأوعية من  الر�سائل قرطا�سية،  اأو  للكتب  اأغلفة  كتب، 

ر�سم، اأدوات ر�سم، مغلفات قرطا�سية، هياكل �سغرية من الورق املعجن، اأقالم فحم، اأطباق 

للر�سم  كنفا  الكتـــب،  اأ�سرطة ربط جتلـــيد  كتيبات،  ر�سم،  اأقالم  للفنانني،  املائية  لالألوان 

الكتب،  جتليـــد  قما�ص  الكتب،  لتجليد  مواد  الزهور،  الأوعية  الــورق  من  اأغطية  الزيتي، 

اأو البال�ستيك للتعبئة، موؤ�سرات للكتب، دفاتر كتابة،  اأكيا�ص مغلفات واأجربة، من الورق 

الورق  اأو  الورق  الورق، علب من  تقاومي، مرايل لالأطفال من  روزنامات،  علب لالأختام، 

املقوى، اأغطية قوارير من الورق اأو الورق املقوى، �سحون واقية من الورق، بطاقات اإعالن 

قرطا�سية، اأعالم من الورق، اأغلفة قوارير من الورق اأو الورق املقوى، منا�سف للوجه من 

الورق، اأكيا�ص للطبخ بوا�سطة فرن امليكروويف، ورق ما�ص من الورق اأو البال�ستيك لتعبئة 

املواد الغذائية، رايات ورقية، اأعالم ورقية، مرايل ورقية باأكمام، اأ�سرطة الباراكود.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املعمورة، الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157473

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري 

معدنية  مياه  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات، 

م�سروبات، مياه معدنية للموائد، ليمونا�سة، خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، 

ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة، ماء �سعري منبت ملت، ع�سري 

عنب غري خممر، ماء ال�سودا، �سربات م�سروبات، ع�سري بندورة م�سروب، م�سروبات غري 

كحولية، مياه غازية، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، �سراب 

فواكه غري كحويل، م�سروبات تواترية، ع�سري تفاح غري كحويل، م�سروبات غري كحولية 

الالكحويل،  االألوفـريا،  م�سروب  خملوطة،  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها 

كوكتيل من البرية، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات بروتينية للريا�سيني، 

م�سروبات من االأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، 

ال�ساي، مرطبات غري كحولية، م�سروبات الطاقة،  م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة 

م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق البلدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املعمورة، الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157668

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقالم ر�سا�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هند�ستان بين�سيلز برايفـيت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 هيمااليا هاو�ص، 79 بالتون رود، مومباي 400001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157855

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو )القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية، االأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج، ال�سكر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع الوطنية للتجارة واالإمناء �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص. ب. 3139 دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158641

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون جنمي، منكهات للقهوة، توابل بودرة، ملح حلفظ  با�ستا، 

كاكاو، قهوة،  بان،  �سكرية، خبز  ب�سكويت، حلويات  الغذائية،  املواد 

بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، قرفة توابل، م�ستح�سرات 

احلبوب، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، توابل، رقائق 

االأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  ذرة، 

والزيوت العطرية، ملح، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، دقيق ذرة، طحني 

قمح، �سكر، م�سحوق كعك، زجنبيل توابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، خل، 
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كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة حمم�سة، خبز، ع�سل نحل، خردل، جوز  ذرة مطحونة،  باحلليب، خمرية، معكرونة، 

اأرز،  مهلبية،  فلفل،  توابل،  فلفل  افرجي،  خبز  معجنات،  �سندوي�سات،  فطائر،  الطيب، 

لغايات  الفانيال  منكهات  رفـيعة،  معكرونة  �سباغيتي  توابل،  �سل�سات  توابل،  زعفران 

مطبخية، فطائر حلم، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، منكهات 

�سوفان،  دقيق  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 

ال�سوكوالتة، بن  اأ�سا�سها  الكاكاو، م�سروبات  اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  م�سروبات 

ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص �سميد، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، ماء بحر للطبخ، �سل�سات طماطم، مايونيز، ك�سرتد، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

املجففة، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، كعك ذرة، �ساي 

مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، �سل�سة مرق اللحم، اأطعمة خفـيفة 

قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، م�سحوق خبازة، اأع�ساب حمفوظة، 

احلبوب،  من  لوح  �سو�ص،  بي�ستو  باجلنب،  ال�سندوي�سات  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك 

دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  بهار،  مفروم  ثوم   ،pastry dough

بذور ال�سم�سم توابل، حبوب كينوا، معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�ص �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 7011، بناية جي ام جي، �سارع اأم هرير، عود ميثاء، بردبي، 

دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158846

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملالحية  والبحثية  العلمية  واالأدوات  )االأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  تكبري  اأجهزة 

وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات ال�سمعية 

الب�سرية واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ص واالإ�سارة والك�سف واالختبار 

تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  واملعاينة 

اأو التحكم فـي توزيع اأو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية، اأجهزة واأدوات ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 

ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات، و�سائط م�سجلة وقابلة للتنزيل وبرجميات 

كمبيوتر وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية اأو تناظرية فارغة، اآليات لالأجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقــد، اآالت حا�سبة، اأجهزة كمبيوتر واأجهزة كمبيوتر طرفـية، 

للغوا�سني  اأنفـية  مالقط  للغوا�سني،  االأذن  �سدادات  للغوا�سيـــن،  اأقنـــعة  غـــو�ص،  بـــذالت 

وال�سباحني، قفازات للغوا�سني، اأجهزة تنف�ص لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف االإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158847

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل الكيميائي )اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، 

خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سنـاعية، خدمـات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر(.

-126-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف االإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158848

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملالحية  والبحثية  العلمية  واالأدوات  )االأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  تكبري  اأجهزة 

وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات ال�سمعية 

الب�سرية واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ص واالإ�سارة والك�سف واالختبار 

تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  واالإنقاذ  واملعاينة 

اأو التحكم فـي توزيع اأو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية، اأجهزة واأدوات ت�سجيل اأو اإر�سال اأو 

ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات، و�سائط م�سجلة وقابلة للتنزيل وبرجميات 

كمبيوتر وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية اأو تناظرية فارغة، اآليات لالأجهزة التي تعمل 

بقطع النقد، اآالت ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، اأجهزة كمبيوتر واأجهزة كمبيوتر طرفـية، 

للغوا�سني  اأنفـية  مالقط  للغوا�سني،  االأذن  �سدادات  للغوا�سني،  اأقنعة  غو�ص،  بذالت 

وال�سباحني، قفازات للغوا�سني، اأجهزة تنف�ص لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف االإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158851

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اجليولوجي)اخلدمات  امل�سح 

خدمات التحاليل واالأبحاث ال�سنـاعية، خدمـات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف االإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158852

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماكينات جمع )االأجهزة واالأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات 

واالأجهزة  الب�سرية  ال�سمعية  واالأدوات  واالأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي  الت�سوير 

واالأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�ص واالإ�سارة والك�سف واالختبار واملعاينة واالإنقاذ 

والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم فـي توزيع 

اأو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية، اأجهزة واأدوات ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت 

وو�سائط  كمبيوتر  وبرجميات  للتنزيل  وقابلة  م�سجلة  و�سائط  البيانات،  اأو  ال�سور  اأو 

ت�سجيل وتخزين رقمية اأو تناظرية فارغة، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآالت 

غو�ص،  بذالت  طرفـية،  كمبيوتر  واأجهزة  كمبيوتر  اأجهزة  حا�سبة،  اآالت  النقد،  ت�سجيل 

اأقنعة للغوا�سني، �سدادات االأذن للغوا�سني، مالقط اأنفـية للغوا�سني وال�سباحني، قفازات 

للغوا�سني، اأجهزة تنف�ص لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف االإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي،

                                     االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158853

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم اأنظمة حا�سوب )اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة 

وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمـات  ال�سنـاعية،  واالأبحاث  التحاليل  خدمات  بها، 

الكمبيوتـر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف االإمارات للحلول التقنية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ربدان، اأبراج مكاتب الب�ستان، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158981

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون 

منقوعـــات  املــيالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي، 

غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 

ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 

كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 

بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 

الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 

تغليظ لطهي  العطرية، ملح، عوامل  والزيوت  االأثريية  الغذائية عد اخلال�سات  للمواد 

دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 

للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 

بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني،  خمائر 

املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص الطهي، 

�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 

م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد 

ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 

مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ص  خبز،  حمم�سة، 

قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 

حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 

بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران توابل، 

�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 
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تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 

للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 

فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجـــات،  ل�سنـــع  م�ساحيــق  لالأكـــل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�ص حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 

توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 

فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�ص،  ب�سكويت  مايونيز،  �سو�سي، �سل�سات طماطم، 

اأرز،  اأقرا�ص  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

تاكو،  توابل، فطائر �سينية،  �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 

اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،  )حلوى(  املو�ص  �سوكوالتة،  مو�ص  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 

كولي�ص )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�ص، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ص اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ص،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ص، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ص النف�ص، علكة الإنعا�ص النف�ص، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 

اأو غريها،  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 

احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 

كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ص )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158982

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، 

بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق 

البقول، دقيق ذرة، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات 

لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، 

ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ  توابل 

ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، 

كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة 

توابل، براعم نبات الكرب املخللة، كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة 

توابل،  قرنفل  كب�ص  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست 

توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، 

والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر 

العطرية، ملح، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني، 

العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل توابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة 

دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 

غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 

تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، 

خردل،  مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ص  خبز، 

حلوى،  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز 

حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، 

مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، 

�سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، 

دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل 
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للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 

�سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 

منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان 

مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ص 

م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات، 

الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 

توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 

فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�ص،  ب�سكويت  مايونيز،  �سو�سي، �سل�سات طماطم، 

اأرز،  اأقرا�ص  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

تاكو،  توابل، فطائر �سينية،  �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 

اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،  )حلوى(  املو�ص  �سوكوالتة،  مو�ص  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 

كولي�ص )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ص، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ص اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ص،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ص، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ص النف�ص، علكة الإنعا�ص النف�ص، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 

اأو غريها،  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 

احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 

كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ص )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158985

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  توابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ص، 

الكرب املخللة، كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 

هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق 

حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة، 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ص �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ص 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ص للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
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حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 

الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 

دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 

اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  �سو�ص حلويات، خل  اأ�سابع  �سوفان، 

منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 

حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 

ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 

اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 

للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، ك�سرتد، هالميات جلي، 

فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ص 

�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 

تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 

اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 

املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ص �سوكوالتة، املو�ص )حلوى( �سكريات، كولي�ص 

)فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�ص، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ص اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب 

الطهي،  الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، حلي 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي 
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كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ص،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من 

اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني 

احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ص، 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 

النعناع الإنعا�ص النف�ص، علكة الإنعا�ص النف�ص، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 

�سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، 

اأو  ال�سوكوالتة  ب�سل�سة  مزينة  الكا�سرتد  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات 

البحر، كرميا  اأع�ساب  بال�سوكوالتة، �ساي من  املعجنات(، خبز  غريها، كرو�سان )نوع من 

حمروقة، عجائن للقلي، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، 

ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( 

املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ص )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة   ،4115 1، �ص.ب:  رقم:  ال�سناعية  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

-138-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158990

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون،  لوز،  با�ستا، عجينة  توابل،  اأع�ساب بحرية 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  توابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ص، 

الكرب املخللة، كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 

هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق 

حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة، 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ص �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ص 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ص للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
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حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 

الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 

دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 

اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  �سو�ص حلويات، خل  اأ�سابع  �سوفان، 

منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 

حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 

ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 

اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 

للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، ك�سرتد، هالميات جلي، 

فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ص 

�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 

تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 

اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،  )حلوى(  املو�ص  �سوكوالتة،  مو�ص  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 

كولي�ص )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�ص، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ص اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ص،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ص، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ص النف�ص، علكة الإنعا�ص النف�ص، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 

اأو غريها،  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 

احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 

كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ص )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158991

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

لالأكل، رقائق منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ص 

الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد، 

�سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي 

لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات 

مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�ص،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز،  طماطم، 

حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ص اأرز، �سل�سة �سويا، لنب 

جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة 

اأطعمة خفـيفة قائمة على  اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل، 

احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا 

اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر  خبازة، 

باجلنب  �سل�سات،  )فواكه(  كولي�ص  �سكريات،  )حلوى(  املو�ص  �سوكوالتة،  مو�ص  جممد، 

املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم  �سو�ص،  بي�ستو  ال�سندوي�سات، 

توابل، بذور القمح الأغرا�ص اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة 

لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ص  التارتار 

 ،pastry dough ،من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي

باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم،  حم�سية  عجائن  بيلميني 

لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي 

كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين 

من املعكرونة، اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة، بوريتو�ص، جيمباب طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون 

دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها 
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البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي 

مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 

�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 

اأع�ساب بحرية توابل،  املقطعة والبهارات،  ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات 

غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، 

ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة توابل، براعم نبات الكرب املخللة، 

كاراميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 

بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 

الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 

للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 

دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  الغذائية،  املواد 

للطعام،  ن�ساأ  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 

بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني،  خمائر 

املثلجات  متا�سك  عوامل  توابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص الطهي، 

�سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب 

التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ص، لومبري خبز م�سنوع من 

كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  ب�سطيلة حلويات،  البطاطا، 

النف�ص،  النعناع الإنعا�ص  �سكاكر  املحالة،  الفا�سولياء احلمراء  �سرائح بوظة من  املخمرة، 

بدون  خبز  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�ص،  الإنعا�ص  علكة 

معجنات  كرات  حار(،  املعكرونة  من  اآ�سيوي  )ح�ساء  الك�سا  )توابل(،  هندي  متر  غلوتني، 

اأو غريها، كرو�سان  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة 
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)نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، عجائن 

للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سوالت القهوة 

اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة 

)مطيبات(،  الزجنبيل  عجينة  )توابل(،  هري�ص  اأو  معجون  باملك�سرات،  املح�سوة  بي�ساء( 

�سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق 

م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد 

ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري، 

مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ص  خبز،  حمم�سة، 

قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل، 

حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 

بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران توابل، 

�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 

تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 

للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 

فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�ص حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158992

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، 

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

بالنعناع، حلويات  امللت، حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 

�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كاري  �سكاكر،  كاراميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  توابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل 

بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، 

�سوكوالتة، كب�ص قرنفل توابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات 

لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا 

اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات 

ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 

اأقرا�ص  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�ساأ  دقيق �سويا، طحني قمح،  ال�سعري،  دقيق  اخلردل، 

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل توابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ص الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ص للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز 

اجلوز،  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  افرجي، 

رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 
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معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 

رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ص حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ص  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ص اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 

اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب،  معجون حب ال�سويا توابل، 

حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ص �سوكوالتة، 

املو�ص )حلوى( �سكريات، كولي�ص )فواكه( �سل�سات، ال�سندوي�سات باجلنب، بي�ستو �سو�ص، 

الأغرا�ص  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ص الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 

بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني، ورد 

مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم، 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ص، جيمباب 
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طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

حمليات  االأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 

طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة 

اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها 

خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 

توابل، خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج،  دوغ، مكعبات  الهوت 

�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 

بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 

قطع خبز حمم�ص، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 

اأودون،  النف�ص، �سعريية معكرونة،  النف�ص، علكة الإنعا�ص  النعناع الإنعا�ص  املحالة، �سكاكر 

اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

ال�سوكوالتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب 

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ص )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159007

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�ص القدم، جوارب طويلة، جوارب وكولونات، قمي�سوالت �سرتات ن�سوية ق�سرية، �سدارات 

للجوارب  حماالت  للجوارب،  اأربطة  ق�سرية،  جوارب  كتانية،  مالب�ص  داخلية،  مالب�ص 

بنطلونات،  �سيقة،  اأثواب  قبعات،  مالب�ص،  االأكمام،  ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  الطويلة، 

مالب�ص خارجية، اأو�سحة، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�ص داخلية، معاطف، طماقات اأغطية 

داخلية،  �سراويل  �سنادل،  ف�ساتني،  بيجامات،  لل�ساطئ،  مالب�ص  اأخفاف،  تنانري،  لل�ساق، 

راأ�ص  اأربطة  اأحذية،  ا�ستحمام،  مباذل  �سباحة،  اأثواب  مالب�ص،  جاكيتات  لل�سدر،  م�سدات 

مالب�ص، قم�سان ن�سف كم تي �سريت، اأقنعة نوم، تنانري مع �سراويل خمفـية حتتها، بنطال 

�سيق ال�سراويل، مالب�ص داخلية كتانية، مالب�ص ريا�سة اجلمباز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتيمينت اأونالين انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 10تي ات�ص فلور، 48 دبليو. 38 تي ات�ص �سرتيت، نيويورك، نيويورك 
10018، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159147

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم ال�سفدي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، ديرة الرقة حمل رقم 3-4 ملك حممد �سامل 
بخيت، �ص.ب: 25376، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159177

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب، لنب رائب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هري�سي كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،17033 بن�سلفانيا  هري�سي،  اأفـينيو،  �سوكليت  اي�ست   19 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159287

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاريات  كهربائية،  حموالت  االأبعاد،  ثالثية  )نظارات  البطاريات  حم�ص  قيا�ص  اأجهزة 

مفاتيح  لوحات  الكمبيوتر،  اأجزاء  كهربائية،  كبالت  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  كهربائية، 

الأجهزة الكمبيوتر، و�سالت للخطوط الكهربائية، و�سالت )كهربائية(، �سناديق للهواتف 

اأغطية  ال�سخ�سية،  الرقمية  للم�ساعدات  اأغطية  الكهربائية،  للمخارج  اأغطية  الذكية، 

الرقمية  امل�ساعدات  البيانات،  قفازات  اللوحية،  للكمبيوترات  اأغطية  الذكية،  للهواتف 

اأجهزة  فلورية،  �سا�سات  اإلكرتونية،  اإعالنات  لوحات  اإلكرتونية،  كتب  قارئات  ال�سخ�سية، 

دفرتية،  كمبيوترات  الفاأرة،  لبادات  هواتف خلوية،  كمبيوتر حممولة، هواتف حممولة، 

خم�س�سة  واقية  اأغ�سية  الكمبيوتر،  ل�سا�سات  خم�س�سة  واقية  اأغ�سية  كهربائية،  قواب�ص 

�ساعات  ذكية،  هواتف  ذكية،  نظارات  املحمولة،  للكمبيوترات  واقيات  الذكية،  للهواتف 

ذكية، بطاريات �سم�سية، حامالت معدة للكمبيوترات املحمولة، كمبيوترات لوحية، اأجهزة 
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حممولة لتتبع احلركة، كمبيوترات ميكن اإرتداوؤها، م�سغالت وم�سية للنواقل املت�سل�سلة 

امل�سرتكة، كمبيوترات الزبون النحيف، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ص ب�سري(، �سماعات 

االأذن، �سماعات الواقع االفرتا�سي، �سماعات لال�ستخدم الألعاب الفـيديو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توب ون نتورك اإنرتنا�سيونال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

 16 بيلدينغ،  اإند�سرتيال  ت�سانغ  هينغ  جي  4/اأف،  ب،  �سقة/غرفة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ت�سونغ يو �سرتيت، الي ت�سي كوك، كولون، هونغ كونغ

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159381

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر  للمدخنني،  �سجائر  مناف�ص  �سجائر،  �سجائر،  علب  مدخنني،  قداحات  تبغ، 

االإلكرتونية، منكهات، من غري الزيوت االأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر االإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جوي انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

املبارك،  �سامل  �سارع   ،)7113( ق�سيمة   ،)2( قطعة  ال�ساملية،  حويل،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الدور االأول، مكتب رقم )5(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159384

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومعدات جراحية، اأجهزة واأدوات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ، جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�ســـــي  نيوبرون�سويــــك،  بـــالزا،  جون�سون  اند  جون�سون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159385

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، �سابون حالقة، اأقنعة جتميلية، ماء الكولونيا، كرميات جتميلية، حليب منظف 

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطــور،  �سناعة  عطـــور،  تواليت،  مواد  التواليت،  لغايات 

غ�سول  اللحى،  اأ�سباغ  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  حالقـــة،  م�ستح�سرات  بالب�سرة، 

لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  الطبية،  االأغرا�ص  لغري  بال�سم  احلالقة،  بعد  ملا  لو�سن، 

الغايات الطبية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا جيليت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جيليت بارك، بو�سطن، ام ايه 02127، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159389

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طازجة،  فواكه  توت  اأ�سجار،  للحيوانات،  غذائية  مواد  حية،  حيوانات  طازجة،  حم�سيات 

�سمندر طازج، بذور حبوب غري معاجلة، فطر طازج، جوز الهند، خيار، طازج، هري�ص علف، 

املا�سية، بقول طازجة،  لال�ستهالك احليواين، خ�سراوات طازجة، م�ستح�سرات لت�سمني 

علف،  الكتان  م�سحوق  للحيوانات،  فواكه طازجة، خمرية  للما�سية،  زهور طبيعية، طعام 

دقيق للحيوانات، زيتون طازج، �سعري، ق�ص علف، هري�ص لت�سمني املا�سية، اأ�سماك حية، لوز 

ثمر، منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين، جراد البحر حي، بذر 

الكتان لال�ستهالك احليواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�ص الزراعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اآل �سعود الكبري، حي  2438، االأمري �سعود بن عبدالعزيز  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 
القد�ص، 7470، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159390

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ، �سيجار، �سجائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة "ترايدينغ اك�س�ساجن" �ص.م.ل )اأوف �سور( ال�سخ�ص الواحد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بدارو، بريوت، املزرعة، �سارع جورج كاترو، بناية خانامرييان، طابق 
5 الق�سم 13، عقار 4916، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156525

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هري�ص تفاح، األوفـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، 

عجينة باذجنان، خر�سوف م�سرب، مربيات، حليب، 

احلليب  م�سروبات  حية،  غري  بحرية  �سرطانات  حلوم،  هالم  للطعام،  هالم،  جلي  حلوم، 

مربى  نباتي،  �سمن  حمفوظ،  عد�ص  احلليب،  منتجات  فـيها،  ال�سائد  هو  احلليب  يكون 

فواكه، عجينة حلم الكبد، دهن خنزير، حلم الكبد، حلوم حمفوظة، حلوم معلبة، �سبهوان 

حمفوظ، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، حليب خمفوق، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق 

الطهي،  الأغرا�ص  )احلليب(  خمائر  الطهي،  الأغرا�ص  لي�ستني  الد�سم،  قليلة  البطاطا 

ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، كليبفـي�ص �سمك القد اململح واملجفف، حت�سريات من 

الفواكه املعاجلة، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، جيالتني هالم، 

للطعام، فواكه حمفوظة، فواكه جممدة، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، 

جنبون،  املقدد  اخلنزير  فخد  حلم  للطعام،  ال�سمك  غراء  ف�سيخ،  �سمك  زجنبيل،  مربى 

�سلطات فواكه، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، فواكه حمفوظة فـي الكحول، 

فواكه معلبة، حم�ص معجونة احلم�ص، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، ثوم )حمفوظ(، 

خ�سراوات  جممد،  حلم  اأفوكادو،  هري�ص  غواكامويل  معالج،  بندق  منكهة،  مك�سرات 

جممدة، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، نقانق للهوت دوغ، حليب جوز الهند، حليب جوز 

اأ�سا�سها حليب جوز الهند، زبدة الفول ال�سوداين،  الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات 

رقائق بطاطا مقلية، زيوت للطعام، زيت لب النخيل للطعام، حمار غري حي، بلح البحر 

غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت 

زيتون للطعام، بكتني الأغرا�ص الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، فول �سوداين حم�سر، 

فطور حمفوظة، غبار طلع معد كمادة غذائية، فطائر بطاطا مقلية، رقائق بطاطا، �سراب 
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البي�ص غري الكحويل، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، حلقات الب�سل، حليب 

الفول  اأ�سا�سها بطاطا، بدائل احلليب، حليب  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  ال�سوفان، معجون 

للطعام، خملل  ال�سوداين، خال�سات طحالب  الفول  اأ�سا�سها حليب  م�سروبات  ال�سوداين، 

امللفوف، زيت لفت للطعام، زبيب، زيت �سم�سم، اأ�سماك ق�سرية غري حية، بي�ص م�سحوق، 

�سجق، حلوم مملحة، �سردين، �سلمون، حلوم دواجن غري حية، قريد�ص غري حي، جمربي 

غري حي، بي�ص احللزون لال�ستهالك، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة 

القز لال�ستهالك الب�سري، عجينة �سجق، بذور حم�سرة، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا 

حليب خمتمر مطهو، برو�ستكفا�سا حليب حمم�ص، لنب االأرز، حليب جمفف، حليب االأرز 

لال�ستعمال املطبخي، اأكيا�ص جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، معجون ع�سري الفواكه، زالل 

للطعام،  حمفوظ  �سويا  فول  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  �سوربات،  بي�ص، 

�سفار بي�ص، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، لنب 

ال�سوربة، معجون بندورة،  ال�سائك غري حي، م�ستح�سرات الإعداد  البحر  خمي�ص، جراد 

دوار  زيت  للطبخ،  بندورة  ع�سري  تونا،  �سمك  للطعام،  ما�سية  دهن  خ�سراوات،  �سلطات 

ال�سم�ص للطعام، كرو�ص معدة، كماأة حمفوظة، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، 

خ�سراوات معلبة، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، لنب �سويا، بذور عباد ال�سم�ص املح�سرة، 

مو�ص من اخل�سراوات، مركز طماطم، عجينة كو�سى، ياكيتوري، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، 

ذرة حلوة غري معاجلة، زيت فول ال�سويا للطعام، يوبا ق�سور جبنة التوفو، اأقرا�ص فول 

ال�سويا، اأقرا�ص جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك 

دهون  حمفوظ،  توت،  املقلية،  القري�ص  جنب  فطائر  حمفوظة،  خ�سراوات  اخل�سار(،  اأو 

األبان، فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور،  �ساحلة لالأكل، ق�سدة منتجات 

ل�سنع  دهنية  مواد  حي،  غري  �سمك  فـيلية،  طرية  �سمك  �سرائح  حي،  غري  البحر  جراد 

دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، بي�ص، �سمك حمفوظ، 
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اللنب،  روب  بال�سكر،  مطبوخ  بري  توت  الب�سري،  لال�ستهالك  �سمك  دقيق  معلب،  �سمك 

مو�ص )�سمك(، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، حليب مركز، فالفل، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول 

يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، نقانق للكورن دوغ، زالل بي�ص للطعام، اأمالح جينيه 

الأغرا�ص الطهي، لوز مطحون، اأجفار فلفل حمفوظ، حليب زاليل، لنب اللوز لال�ستعمال 

ال�سوكوالتة، زبدة  اللوز، زبدة، زبدة لب  اأ�سا�سها حليب  اللوز، م�سروبات  املطبخي، حليب 

جوز الهند، كرمية الزبدة، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات الإعداد مرق اللحم، كافـيار، 

حلوم مطبوخة)وجلبي طبق حلم م�سوي(، جوز هند جمفف، زيت ذرة للطعام، خال�سات 

حلوم، كفـري م�سروب من احلليب، كومي�ص م�سروب من احلليب، جبنة، حلم خنزير مملح، 

ق�سور فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، زيت عظام معد لالأكل، دهن جوز الهند، زيت 

جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، بي�ص �سالح لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ص.ب:  ال�سناعية رقم.  املنطقة  الوحدة،  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127932

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دعايا واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإثراء العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية جعالن بني بو ح�سن، حمافظة جنوب ال�سرقية، �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2019/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132247

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد جاويد حممد و�سريكه �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1203 ر.ب: 121، والية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2019/10/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152906

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة العقارات )اإدارة املباين واملمتلكات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153655

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لالأثاث،  جلدية  زخارف  م�سنعة،  �سبه  اأو  م�سنعة  )جلود  م�سنعة  �سبه  اأو  م�سنعة  جلود 

حقائب ظهر، حمافظ جيب، حمافظ جلدية، حقائب �سغرية �سفرية، خمرمات جلدية، 

حقائب جلدية، مظالت، مالب�ش للحيوانات االأليفة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانغهاي ميتري�سبونوي فا�سن اأند اأك�سي�سوريز كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ترايد  فري  )�سنغهاي(  ت�ساينا  رود،  اإي�ست  كانغكياو   ،800 منرب.  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإك�سبريميينتال زون، �سنغهاي، ال�سني

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

االأولى للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 123 ر.ب: 111 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153656

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش )مالب�ش، مالب�ش جاهزة، اأثواب ا�ستحمام، اأحذية، قبعات للراأ�ش، مالب�ش حمبوكة، 

قفازات )مالب�ش(، ربطات عنق، اأو�سحة، م�سدات للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانغهاي ميتري�سبونوي فا�سن اأند اأك�سي�سوريز كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ترايد  فري  )�سنغهاي(  ت�ساينا  رود،  اإي�ست  كانغكياو   ،800 منرب.  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإك�سبريميينتال زون، �سنغهاي، ال�سني

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/3/20

االأولى للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 123 ر.ب: 111 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154107

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اأجهزة حتبري الآالت الطباعة، اآالت طباعة، مكاب�ش طباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتقدمة العاملية الرفـيعة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154332

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، تنظيم حفالت 

ترفـيه، تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية، اإر�ساد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط العامرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156162

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فواكه حمفوظة، خ�سراوات حمفوظة، �سمك غري حي، بي�ش، �سجق، منتجات غذائية من 

ال�سمك، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساميانغ فوودز كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 104، اأوباي�سان - رو 3- غيل، �سيونغبوك - غو، �سيول، جمهورية كوريا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

اأبو غزالة للملكية الفكرية  ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-159-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156247
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االأحذية، قطع حديدية لالأحذية، فرعات  �ساق طويلة، فرعات  اأحذية ذات  القدم،  لبا�ش 
اأغطية  قبعات  للريا�سة،  اأحذية  اأحذية،  لالأحذية،  كعوب  �سنادل،  اأخفاف،  القدم،  لبا�ش 
للراأ�ش، جوارب وكولونات، جوارب ق�سرية، نعال داخلية �سبانات، مالب�ش، قبعات، قفافـيز 
مالب�ش، تريكو األب�سة، اأثواب من ال�سوف مالب�ش، �سيور لالأحذية، جاكيتات مالب�ش، نعال 
للبا�ش القدم، اأربطة راأ�ش مالب�ش، لوازم القبعات، قم�سان، بنطلونات، مالب�ش خارجية، 
كعوب  واقي  ال�سراويل،  �سيق  بنطال  �سريت،   - تي  كم  ن�سف  قم�سان  بيجامات،  اأو�سحة، 

لالأحذية، اأحزمة مالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريالك�سو فوتوير�ش ليمتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأجاروال �سيتي �سكوير، قطعة رقم 10، ماجناالم باال�ش، دي�سرتيكت 

�سنرت، روهيني �سيكتور -3، دلهي - 110085، الهند
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156361
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة  م�سح،  للوثائق  الرقمي  متثيل 
ا�ست�سافة  املعلومات،  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة  االإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية 
والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  اخلدوم، 
احلا�سوبية عن طريق مواقع االإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال 
التكنولوجيا، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات اال�ست�سارة فـي 
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فك  املعلوماتي،  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارات  والال�سلكية،  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال 
وت�سميم  اإن�ساء  االأعطال،  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  النقالة،  الهواتف  ت�سفـري 
املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  الغري  ل�سالح  اإلكرتوين  موقع  على  للمعلومات  فهر�ش 
اأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  االإنرتنت،  على  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات 
اإخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات، 
للبيانات بدون ت�سريح، مراقبة اإلكرتونية ملعلومات الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة 
الهوية عن طريق االإنرتنت، مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�سف 
جمال  فـي  اأبحاث  للكمبيوتر،  االأ�سا�سي  النظام  تطوير  االإنرتنت،  طريق  عن  الغ�ش  عن 
تقنيات االت�ساالت عن بعد، ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء، ت�سميم الديكور الداخلي، 
تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، 
�سيانة  حا�سوب،  برامج  تاأجري  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات 
احلا�سوب،  برامج  ن�سخ  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج 
�سبكة  على  املواقع  و�سيانة  ان�ساء  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل 
االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، ا�ستمطار ال�سحب، 
حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، تاأجري خادمات ال�سبكة، خدمات 
اأجهزة  ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، توفـري  الفـريو�سات احلا�سوبية،  الوقاية من 

بحث فـي االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اأي بي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 217، الدوحة، قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156387
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين  والنزل،  الفنادق  االإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 
املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن 
خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  النزل،  خدمات  املوؤقتة،  االإقامة 
املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، اإيواء 
وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  اإقامة،  اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات  احليوانات، 

املوائد واالأواين الزجاجية، تاأجري غرف االجتماعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مذاقات للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلرب، حي الريموك، �سارع حمد الق�سبي، املز ر.ب: 34424 الرقم 
الفرعي: 3804، رقم املبنى9048، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156411
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، مياه 
معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، ماء ال�سودا، مياه غازية، مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التكنولوجيا احلديثة لتعبئة مياه ال�سرب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، ال�سرق، قطعة)2(، �سارع اأحمد اجلابر، ق�سيمة )000047(، 
ميزانني )1(، وحدة )00011(، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/14
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156415

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لبا�ش القدم، مالب�ش، لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفاالنت�ش اآي بي ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيويورك  نيويورك،  فلور،  فـيفث   5 �سرتيت،  ثريد   33 وي�ست   34 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

10001، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156429

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإي�ساي اآر اأند دي ماجنمينت كو، ال تي دي.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6-10، كوي�سيكاوا 4-ت�سومه، بونكيو - كو، طوكيو 112-8088، اليابان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156448
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأماكن  تاأجري  الكراجات،  تاأجري  ال�سيارات،  مواقف  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري 
وقوف ال�سيارات، تاأجري املركبات، النقل، نقل ركاب، نقل امل�سافرين، خدمات قيادة ال�سيارات، 
تعليمات  توفـري  املالحة،  اأنظمة  تاأجري  لل�سفر،  احلجز  للنقل،  احلجز  النقل،  معلومات 

ال�سياقة لغايات ال�سفر، خدمات اال�ستخدام امل�سرتك لل�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوفاق حللول النقل )م�ساهمة مقفلة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي اليا�سمني، الرقم الفرعي 2868، �سارع العليا، رقم املبنى 6947، 
الريا�ش 13325، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156449
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كاكاو، قهوة، �سوكوالتة، حلويات، بوظة، معجنات، �سل�سات توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كي دي اآي للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العا�سمة، �سرق، قطعة)6(، ق�سيمة )51(، �سارع مبارك الكبري، برج 
الدروازة 15، دور )14(، مكتب )68(، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156450
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، م�ستح�سرات جتميل، بخور، عطور، م�ستح�سرات 
جتميل للعناية بالب�سرة، رذاذات النعا�ش رائحة الفم، م�ستح�سرات تعطري الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عتيج للطيب والعود �سركة ال�سخ�ش 
الواحد ذات م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العثمان،  عبداللطيف  عبداللـه  �سارع  قطعة)2(،  حويل،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سركة دي�سم العقارية، را�سد �سامل را�سد و�سركاه دور )4(، الكويت
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156451
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دعاية واإعالن، عر�ش ال�سلع، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ش �سلع 
على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، ت�سويق، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع 

واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عتيج للطيب والعود �سركة ال�سخ�ش 
الواحد ذات م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العثمان،  عبداللطيف  عبداللـه  �سارع  قطعة)2(،  حويل،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سركة دي�سم العقارية، را�سد �سامل را�سد و�سركاه دور )4(، الكويت
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156468
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، 
تاأجري ال�سقق، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حجزي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

تورتوال،  رودتاون،  ت�سامربز،  كريغموير  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
فـي جي 1110، بريتي�ش فـريجني ايالندز، 

جزر العذراء الربيطانية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156492
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  الكفالة،  �سندات  التاأمني،  التاأمني،  �سم�سرة 
والعقارات، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي، ا�ست�سارات التاأمني، معلومات التاأمني، اإ�سدار 

بطاقات االئتمان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اخلليج للتاأمني )اخلليج( �ش.م.ب مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة 51، طريق 4609، جممع 346 منامة، ممكلة البحرين
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156493
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  الكفالة،  �سندات  التاأمني،  التاأمني،  �سم�سرة 
والعقارات، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي، ا�ست�سارات التاأمني، معلومات التاأمني، اإ�سدار 

بطاقات االئتمان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اخلليج للتاأمني )اخلليج( �ش.م.ب مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة 51، طريق 4609، جممع 346 منامة، ممكلة البحرين

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156494
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  الكفالة،  �سندات  التاأمني،  التاأمني،  �سم�سرة 
والعقارات، �سمان �سندات التاأمني ال�سحي، ا�ست�سارات التاأمني، معلومات التاأمني، اإ�سدار 

بطاقات االئتمان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة اخلليج للتاأمني )اخلليج( �ش.م.ب مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة 51، طريق 4609، جممع 346 منامة، ممكلة البحرين

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156539

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البقر،  وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز  بيبيمباب 

ع�سل نحل، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 

اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  �سميد،  الكرف�ش،  نكهة 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

جياوزي فطائر حم�سية، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، دقيق اخلردل، دقيق 

ياباين من  رامن طبق  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�ساأ  قمح،  �سويا، طحني  دقيق  ال�سعري، 

با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ش  املعكرونة، 

يان�سون جنمي، يان�سون، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات 

للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، اأوكونومياكي فطائر 

اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب طبق  يابانية ماحلة، 

ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح  ورق  االأرز،  من  كوري 

حمليات  االأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 

طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جمفدة 

مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، ملح حلفظ املواد 

الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، 

حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية 

ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري 

بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، 

�سوكوالتة، مرزبانية، كب�ش قرنفل تابل، توابل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

معكرونة رقيقة، فطائر )وفرينكي، )فطائر حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع 

توابل،  فلفل  اأفرجي،  بالزبدة، خبز  ب�سكويت  )زفـري )حلوه((، معجنات،  حلوى حلويات، 

اأرز،  حلويات،  �سو�ش  اجلوز،  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا، 
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دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  التح�سري،  �سريع  اأرز  اأرز،  كرات  اأونيجريي  ذرة،  رقائق  حلويات، 

مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من 

اخل�سار �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 

معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 

�سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها 

القهوة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب 

ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب 

الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من 

الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، 

ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات 

املجففة،  امل�سحوقة والفواكه  جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

ذرة،  تاكو، كعك  اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، فطائر �سينية،  اأقرا�ش 

الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، 

لال�ستهالك الب�سري، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، رافـيويل، �ساي مثلج، م�سروبات 

اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها 
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ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، عوامل متا�سك املثلجات 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش الطهي، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، 

حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  ذرة،  دقيق 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، 

ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش،  املو�ش )حلوى( �سكريات، كولي�ش، فواكه �سل�سات، باجلنب 

الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات 

بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني، ورد 

باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، دب�ش للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156546

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، 

القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ش  اأ�سابع 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ش اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة 

مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة 

اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على  موؤ�س�سة 

بال�سكر جممد، مو�ش  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة، 

فـيه  يو�سع  كولي�ش )فواكه( �سل�سات، مرق تخليل  �سكريات،  املو�ش )حلوى(  �سوكوالتة، 

�سوفان مطحون، حلم اخلنزير  بي�ستو �سو�ش،  ال�سندوي�سات،  ال�سمك، باجلنب  اأو  اللحم 

االإ�ستهالك  الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل، 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ش الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 
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يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي 

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جمفدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من 

اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني 

احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 

النعناع الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 

اأ�سجار عيد  اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني  �سوبا، 

امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، 

ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، 

بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم 

نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات 

حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية، 

رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 
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قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ش  خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة، 

)فطائر  )وفرينكي  فطائر  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل،  مق�سر،  �سعري 

حم�سوة ((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، )زفـري )حلوه((، معجنات، 

برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  اأفرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت 

حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 

نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، 

تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية 

املنزلية، مثلجات �ساحلة  للغايات  نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم 

بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل، 

الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156547

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، 

القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ش  اأ�سابع 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ش اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 

معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على 

االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات 

املو�ش  �سوكوالتة،  مو�ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 

)حلوى( �سكريات، كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم 

اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ش الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، 

يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر  جياوزي 
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كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة، 

من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

االأغاف حمليات طبيعية،  �سراب  اأ�سا�سها دقيق،  �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جمفدة مكونها 

خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من 

اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني 

احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، 

لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون 

الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر  فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من 

النعناع الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 

�سوبا، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون 

نعناع  ال�سكر،  معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر 

للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر 

)وفرينكي )فطائر حم�سوة ((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، )زفـري 

)حلوه((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، 

مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، 

�سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، 

دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل 

للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 

�سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 

منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان 

اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  مطحون، 
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توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد 

علكة  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ  ملح  خمرية،  بدون  خبز  بودرة، 

تابل،  قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست 

توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ش، 

الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156548

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق  �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام 

البرية،  خل  حلويات،  �سو�ش  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق  �سوفان، 

ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

�سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  رقائق منتجات حبوب،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن 

�سمع  الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة 

ملكي  هالم  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل 

لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات 

مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�ش،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز،  طماطم، 

�سويا،  �سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى 

لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي 

تبولة، حالوة طحينية، تورتات  �سلطة، لب خبز،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  مثلج، م�سروبات 

ال�سويا توبل،  اللحم، معجون حب  املقبالت، �سل�سة مرق  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،  )حلوى(  املو�ش  �سوكوالتة،  مو�ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 

كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
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اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

النف�ش، �سعريية  النف�ش، علكة الإنعا�ش  النعناع الإنعا�ش  �سكاكر  املخمرة،  من اخل�سراوات 

معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ش، 

الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 

هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ش قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، 

دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، فانيلني بديل 
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للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 

�سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 

منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، اأقرا�ش 

�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 

كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 

�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

فطائر )وفرينكي )فطائر حم�سوة ((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، 

)زفـري )حلوه((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، خمائر 

للعجني، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، 

�سباغيتي  الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات،  �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة  زعفران توابل، 

معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات 

مطبخية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156550

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، طحني قمح، خل، خمرية، 

جممد  لنب  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني  مطبخية،  لغايات  الفانيال  منكهات 

حلويات مثلجة، كعك ذرة، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، �سعريية معكرونة، 

حلويات،  حلوى  قطع  �سوكوالتة،  مو�ش  خردل،  للحلويات،  نعناع  للطعام،  دب�ش  اأودون، 

املنزلية، خال�سة  للغايات  �سو�ش حلويات، فطائر حلم، مطريات حلوم  )زفـري )حلوه((، 

مو�سلي  مايونيز،  الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري 

حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، �سل�سة مرق اللحم، بذر الكتان 

منكهات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  لالأكل، حلويات  �سكاكر  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال 

الغذائية،  املواد  لغايات طبية، ملح حلفظ  لي�ست  علكة  تابل،  قهوة، قرفة  كاكاو،  للقهوة، 

قر�سلة بق�سماط، ف�سار حب الذرة، مواد متا�سك ال�سجق، �سندوي�سات، بيتزا، دقيق بطاطا، 

مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 

م�ساحيق ل�سنع املثلجات، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 

اخل�سار بهار، ثوم مفروم بهار، جياوزي فطائر حم�سية، كعك الوفل، تزيني الطعام بطبقة 

البطاطا، كيم�سيجون فطائر من  التح�سري، لومبري خبز م�سنوع من  اأرز �سريع  براقة، 

اخل�سراوات املخمرة، �سكاكر النعناع الإنعا�ش النف�ش، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون 

�سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، علكة الإنعا�ش النف�ش، كري 

بهار، رقائق ذرة، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، 

للكعك  �سكرية حلويات، منكهات  اأقرا�ش  للعجني،  ذرة، خمائر  دقيق  للطعام،  دقيق  ملح، 

بخالف الزيوت العطرية، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، �سعري مطحون، منكهات بخالف 

الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، ك�سك�ش 

�سميد، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، معكرونة، توابل �سلطة، املو�ش )حلوى( �سكريات، ق�سدة 

اأ�سا�سها  فطائر  �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني،  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار 
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دقيق، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، مربى احلليب، �سل�سة التوت الربي بهارات، 

الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  اأرز،  اأقرا�ش  للطبخ،  بحر  ماء  حمم�ش،  خبز  قطع 

لغايات مطبخية،  اأرز  باللنب، عجينة  اأرز  االأرز،  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  املقبالت،  اأو 

رامن طبق ياباين من املعكرونة، ورق اأرز �سالح لالأكل، حبوب كينوا، معاجلة، هالم ملكي 

�سكرية،  حلويات  جنمي،  يان�سون  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك 

الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  �ساي، 

بهارات، دقيق �سويا، ن�ساأ للطعام، �سكر، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 

�سو�سي، �سل�سات  �سو�ش حلويات،  اأ�سابع  بالفواكه،  التابيوكا، تورتات كيك  تابيوكا، دقيق 

طماطم، �سل�سة �سويا، هندباء برية بدائل للقهوة، �سوكوالتة، كب�ش قرنفل تابل، توابل، 

باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات 

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، رقائق 

منتجات حبوب، اأع�ساب بحرية توابل، توابل بودرة، فطائر �سينية، تاكو، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي، تبولة، معجون حب ال�سويا توبل، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم 

�سعريية  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  توابل، 

على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  توابل،  هندية  مقبالت  توابل،  الت�ساوت�ساو  �سوبا،  معكرونة، 

ال�سعري  من  ب�سكويت  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  ال�سندوي�سات،  باجلنب  احلبوب، 

بدون  خبز  معجنات،  معكرون  تخمري،  مواد  �سل�سة،  كت�ساب  اخلردل،  دقيق  امللت،  املنبت 

خمرية، منقوعات غري طبية، بوظة، خبز زجنبيل، زجنبيل تابل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، 

ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، 

لالأكل،  مثلجات �ساحلة  �سعري مق�سر،  نحل،  ع�سل  ال�سكر،  الب�سري، قطر  للطعام  برغل 

مثلج،  �ساي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  مق�سر،  �سوفان  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز 

اخلنزير  حلم  �سل�سات،  )فواكه(  كولي�ش  حمفوظة،  اأع�ساب  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب 

با�ستا،  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  بالربوتني،  الغنية  ال�سقيل، ق�سبان احلبوب 

بانكيك، حمليات طبيعية، بتي فور كعك، جوز الطيب،  بالنعناع، فطائر حمالة  حلويات 
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نودلز معكرونة رقيقة، فطائر )وفرينكي )فطائر حم�سوة ((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق  فلفل توابل، فلفل، معجنات مقطعة، حلويات فول �سوداين، طعام 

�سكر  �سو�ش،  بي�ستو  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  �سوفان،  دقيق  �سوفان، 

اأوكونومياكي  جوز،  طحائن  باللحم،  حم�سية  عجائن  بيلميني   ،pastry dough نخيلي، 

من  م�سنعة  خملالت  اأرز،  كرات  اأونيجريي  لالأكل،  �سالح  ورق  ماحلة،  يابانية  فطائر 

اخل�سار املقطعة والبهارات، ب�سطيلة حلويات، �سل�سلة املعكرونة، جيمباب طبق كوري من 

االأرز، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، فلفل 

التفاح بهارات،  حلو، حلوى لوز، بن ا�سطناعي، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، �سل�سة 

ب�سكويت، يان�سون، خبز بان، كعك، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، م�ستح�سرات 

احلبوب، دقيق البقول، دقيق ال�سعري، م�سحوق كعك، عجينة كعك، عوامل متا�سك املثلجات 

ال�ساحلة لالأكل، خبز، عجينة لوز، خبز اأفرجي، نكهة الكرف�ش، لب خبز، م�سحوق خبازة، 

�سودا خبازة، كيك مغطى بال�سكر جممد، لوح من احلبوب، حلي باحللويات لتزيني الكعك، 

باوزي كعكات حم�سية، م�ستح�سرات منكهة للطعام، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة، بوريتو�ش، حلويات، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، برغل، حنطة 

�سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، خل البرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك النا�سرياز عبدالرازق 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156565
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زالل بي�ش، مهلبية �سوداء، مرق، 
حمفوظة،  فواكه  كافـيار،  اللحم،  مرق  الإعداد  م�ستح�سرات 

حلوم مطبوخة )وجلبي طبق حلم م�سوي(، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند 
جمفف، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خ�سراوات حمفوظة، 
خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير مملح، 
عد�ش حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، اأ�سماك ق�سرية 
بي�ش  بي�ش،  حم�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري 
زيت  للطعام،  زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق، 
عظام معد لالأكل، بكتني الأغرا�ش الطهي، خملالت، األوة فـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، 
بندورة،  معجون  ال�سوربة،  الإعداد  م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم  �سجق،  حمفوظة،  بازالء 
للطعام،  ما�سية  دهن  �سلمون،  �سردين،  فواكه،  �سلطات  خنزير،  دهن  خ�سراوات،  �سلطات 
متور،  حية،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة،  فواكه  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت 
جلي،  هالم  مطبوخة،  فواكه  فـيليه،  طرية  �سمك  �سرائح  حي،  غري  البحر  جراد  حليب، 
الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى زجنبيل، 
للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي  فول �سويا حمفوظ 
على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت 
لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير 
املقدد جنبون، �سفار بي�ش، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات 
للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري م�سروب من احلليب، كومي�ش م�سروب من احلليب، م�سروبات 
احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ش، منتجات احلليب، �سمك تونا، ع�سري 
بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ش للطعام، كرو�ش معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري 
�سوداين حم�سر،  لوز مطحون، فول  الطهي،  اأمالح جينيه الأغرا�ش  حية، ق�سور فواكه، 
فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، 
منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، فواكه حمفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد 
كمادة غذائية، قريد�ش غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، بي�ش 
احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، بي�ش �سالح لالأكل، �سمك 
معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، 
�سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، خ�سراوات 
معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�ش تفاح، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�ش 
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معجونة احلم�ش، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة 
خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�ش 
تفريخ  اخل�سراوات،  من  مو�ش  الكحويل،  غري  البي�ش  �سراب  )�سمك(،  مو�ش  املح�سرة، 
االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة 
لب ال�سوكوالتة، زالل بي�ش للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، للطعام، 
ثوم )حمفوظ(، حليب زاليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، 
�سميتانا  مركز،  حليب  الطهي،  الأغرا�ش  )احلليب(  خمائر  الطهي،  الأغرا�ش  لي�ستني 
عجينة  طماطم،  مركز  حمم�ش،  حليب  مطهو،  خمتمر  حليب  ريازنكا  حمم�سة،  ق�سدة 
كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال 
جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف  االأرز،  لنب  املطبخي، 
ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق 
معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل هري�ش اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون 
اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات  ال�سوفان، كرمي  املطبخي، حلم جمفد، حليب  لال�ستعمال 
جمفدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية 
�ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، 
حليب  احلليب،  بدائل  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق 
اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، 
م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب االأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها 
حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�ش جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�ش �سمك القد اململح 
واملجفف، فطائر جنب القري�ش املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 
على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�ش  ال�سويا،  فول  اأقرا�ش 

اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156566

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)فواكه(  كولي�ش  �سكريات،  )حلوى(  املو�ش  �سوكوالتة،  مو�ش 

�سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير 

االإ�ستهالك  الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل، 

اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 

الغلوتني الأغرا�ش الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 

اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي 

بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوالتة، اأرز 

ت�ستخدم  نباتية  بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات  بهار،  ثوم مفروم  باللنب، طحائن جوز، 

بهار،  �سكاكر، كري  املخللة، كارميل  الكرب  نبات  تابل، براعم  للقهوة، كعك، قرفة  كبدائل 

�ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب،  م�ستح�سرات 

�سوكوالتة، كب�ش قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 

اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة، 

االأثريية والزيوت العطرية، ملح، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي 

على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة 

براقة، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، 

باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق 

ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر 

يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح 

لالأكل، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل 

�سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق  البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو، 

طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، 

منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل 

-185-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر )وفرينكي فطائر حم�سوة(، 

�سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، )وزفـري حلويات(، معجنات، ب�سكويت 

بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة 

خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، 

م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، 

اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك 

اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، 

�سميد، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، وفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات 

التابيوكا،  دقيق  تابيوكا،  رفـيعة،  معكرونة  �سباغيتي  مثلجات،  �سربات  القهوة،  اأ�سا�سها 

تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية 

املنزلية، مثلجات �ساحلة  للغايات  نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم 

لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى لوز، حلويات فول �سوداين، منكهات بخالف الزيوت 

العطرية، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، �سكاكر لالأكل، رقائق 

منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، 

�سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 

طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 
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اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل،  اأقرا�ش  املجففة، 

لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  مثلج، م�سروبات  �ساي  ذرة،  تاكو، كعك  فطائر �سينية، 

خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، 

يان�سون، يان�سون جنمي، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط 

باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت 

دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة 

معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من 

امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات  اأ�سجار عيد  حلويات لتزيني 

قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ  ملح  خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة 

بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، 

كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، 

ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 

�سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات، 

النعناع الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، 

�سوبا، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156567
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الإعداد  م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم  �سجق،  حمفوظة،  بازالء 
خنزير،  دهن  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة، 
�سمك  للطعام،  ما�سية  دهن  �سلمون،  �سردين،  فواكه،  �سلطات 

الكتان معد لالأكل،  تونا، ع�سري بندورة للطبخ، ثوم )حمفوظ(، حليب زاليل، زيت بذر 
رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ستني الأغرا�ش الطهي، خمائر )احلليب( الأغرا�ش الطهي، 
حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، مركز طماطم، عجينة 
كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال 
جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف  االأرز،  لنب  املطبخي، 
ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق 
معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل هري�ش اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون 
اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات  ال�سوفان، كرمي  املطبخي، حلم جمفد، حليب  لال�ستعمال 
جمفدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية 
�ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، 
حليب  احلليب،  بدائل  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق 
اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، 
م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب االأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها 
حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�ش جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�ش �سمك القد اململح 
واملجفف، فطائر جنب القري�ش املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 
على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�ش  ال�سويا،  فول  اأقرا�ش 
ال�سم�ش للطعام، كرو�ش معدة، كماأة حمفوظة،  اأو اخل�سار(، زيت دوار  ال�سمك  اأو  اللحم 
مطحون،  لوز  الطهي،  الأغرا�ش  جينيه  اأمالح  فواكه،  ق�سور  حية،  غري  دواجن  حلوم 
فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول 
فـي  فواكه حمفوظة  فواكه،  رقائق  ال�سمك،  الكبد، منتجات غذائية من  حمفوظة، حلم 
الكحول، غبار طلع معد كمادة غذائية، قريد�ش غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، 
بي�ش  خمفوقة،  ق�سدة  خممر،  �سويا  فول  توفو  لال�ستهالك،  بي�ش  حي،  غري  جمربي 
�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، 
فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 
عجينة  طحينة  تفاح،  هري�ش  بطاطا،  رقائق  �سجق،  عجينة  معلبة،  خ�سراوات  الب�سري، 
اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة  حمفوظ،  �سبهوان  احلم�ش،  معجونة  حم�ش  ال�سم�سم،  بذور 
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الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل 
حمفوظ، بذور عباد ال�سم�ش املح�سرة، مو�ش )�سمك(، �سراب البي�ش غري الكحويل، مو�ش 
املعد لال�ستهالك  األوة فـريا  من اخل�سراوات، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، 
الب�سري، زالل بي�ش للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، للطعام، دهون 
�ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، كرمية 
الزبدة، زالل بي�ش، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات الإعداد مرق اللحم، كافـيار، فواكه 
حمفوظة، حلوم مطبوخة )وجلبي طبق حلم م�سوي(، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، 
جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خ�سراوات 
حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان، 
البحر غري حي، �سرائح  فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد 
�سمك غري  فواكه، حلوم،  لب  الفواكه،  فواكه مطبوخة، هالم جلي،  فـيليه،  �سمك طرية 
حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد 
�سمك  اخلبز،  ل�سرائح  دهن  على  حتتوي  خماليط  لالأكل،  �ساحلة  دهون  ل�سنع  دهنية 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�ش، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري 
م�سروب من احلليب، كومي�ش م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فـيها، لنب خمي�ش، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح، عد�ش حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
بي�ش،  حم�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
بي�ش م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت زيتون للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، بكتني الأغرا�ش الطهي، خملالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156568

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق  البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق 

ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، 

عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي 

كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج 

الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق  الطهي،  الأغرا�ش  جلوكوز  املنع�سة،  للمركبات 

قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل 

ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب، 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  حم�سوة(،  فطائر  )وفرينكي  فطائر 

)وزفـري حلويات(، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق 

بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، 

�ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 

تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 

للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 

فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سندوي�سات،  باجلنب  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ش 

رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها 

منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، 

�سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة 
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من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 

طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل،  اأقرا�ش  املجففة، 

لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  مثلج، م�سروبات  �ساي  ذرة،  تاكو، كعك  فطائر �سينية، 

خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون 

حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، 

الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب 

املو�ش  �سوكوالتة،  مو�ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة 

)حلوى( �سكريات، كولي�ش )فواكه( �سل�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر 

ق�سبان  الب�سري،  االإ�ستهالك  الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان 

الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
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املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ش، 

الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 

هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ش قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156650
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 
الفوتوغرافـي، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، 
ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 
ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأقرا�ش 
 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�ش  �سم�سية،  بطاريات  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  مرنة، 
ب�سرية، اأقرا�ش مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 
مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة 
برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 
اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 
حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�ش USB، تطبيقات برجميات 
الكهرباء، هواتف خلوية،  �سم�سية الإنتاج  األواح  للتنزيل، عتاد احلا�سوب،  احلا�سوب، قابلة 
امل�ساعدة  اأجهزة  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات 
ال�سخ�سية الرقمية، برامج �سا�سة التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات 
قابلة للتحميل للهواتف النقالة، الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، 

منظم رقمي للتحكم باحلرارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156651
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإجراء التحاليل بغر�ش ا�ستغالل حقول البرتول، االأبحاث التكنولوجيو، فح�ش اآبار البرتول، 
الت�سميم ال�سناعي، اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة، امل�سح اجليولوجي، م�سح حقول البرتول، 
الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، التنقيب اجليولوجي، 
االأبحاث اجليولوجية، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال 
جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  حا�سوب،  برامج  تاأجري  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 
لالآخرين، اال�ستك�ساف حتت املاء، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل 
اأنظمة حا�سوب، امل�سح، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، 
ان�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت، حتميل برامج 
حا�سوبية، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات 
احلا�سوبية، تاأجري خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي 
جمال توفـري الطاقة، اأبحاث فـي جمال معلومات البيئة، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن 
بعد، التدقيق فـي جمال الطاقة، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت، الربجميات 
كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، ن�سخ 
اإحتياطية للبيانات خارج املوقع، تخزين اإلكرتوين للبيانات، توفـري معلومات عن التكنولوجيا 
اال�ست�سارة  ال�سحابية، خدمات  احلو�سبة  االإنرتنت،  احلا�سوبية عن طريق مواقع  والربجمة 
اال�ست�سارات  احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي 
وت�سميم  اإن�ساء  االأعطال،  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  املعلوماتي،  االأمن  جمال  فـي 
فهر�ش للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمات 
اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف 
ن�سر الربجميات،  اإطار  فـي  للبيانات بدون ت�سريح، تطوير الربجميات  اإخرتاق  اأو  نفاذ  عن 
للكمبيوتر، خدمات  االأ�سا�سي  النظام  تطوير   ،PaaS املعلومات كخدمات  تكنولوجيا  من�سات 

التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ريج�ش مربعة  املقام،  برج   ،35 3517، طابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156652
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 
الفوتوغرافـي، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، 
ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 
ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأقرا�ش 
 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�ش  �سم�سية،  بطاريات  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  مرنة، 
ب�سرية، اأقرا�ش مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 
مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة 
برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 
اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 
حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�ش USB، تطبيقات برجميات 
الكهرباء، هواتف خلوية،  �سم�سية الإنتاج  األواح  للتنزيل، عتاد احلا�سوب،  احلا�سوب، قابلة 
امل�ساعدة  اأجهزة  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات 
ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة 
التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، 

الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، منظم رقمي للتحكم باحلرارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

املقام، ريج�ش مربعة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3517، طابق 35، برج 

�سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156653
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإجراء التحاليل بغر�ش ا�ستغالل حقول البرتول، االأبحاث التكنولوجيو، فح�ش اآبار البرتول، 
تاأجري  الهند�سة،  البرتول،  التقينة، م�سح حقول  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم 
االأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب  البرتول،  عن  التنقيب  احلا�سوب،  برجمة  حا�سوب،  اأجهزة 
اجليولوجية، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم 
وتطوير اأجهزة احلا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، 
اال�ستك�ساف حتت املاء، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، 
امل�سح، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، ان�ساء و�سيانة 
املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، حتويل 
برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، تاأجري 
توفـري  جمال  فـي  ا�ست�سارات  احلا�سوبية،  الفـريو�سات  من  الوقاية  خدمات  ال�سبكة،  خادمات 
الطاقة، اأبحاث فـي جمال معلومات البيئة، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، التدقيق 
 ،SaaS فـي جمال الطاقة، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت، الربجميات كخدمات
اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، ن�سخ اإحتياطية للبيانات 
خارج املوقع، تخزين اإلكرتوين للبيانات، امل�سح اجليولوجي، توفـري معلومات عن التكنولوجيا 
اال�ست�سارة  خدمات  ال�سحابية،  احلو�سبة  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة 
فـي جمال التكنولوجيا، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، اال�ست�سارات فـي 
جمال االأمن املعلوماتي، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن االأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�ش 
للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمات اال�ست�سارة 
نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات،  اأمن  جمال  فـي 
من�سات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اإخرتاق  اأو 
تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي 

جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

املقام، ريج�ش مربعة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3517، طابق 35، برج 
�سوق اأبوظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبوظبي، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156656
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 
الفوتوغرافـي، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، 
ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 
ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأقرا�ش 
 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�ش  �سم�سية،  بطاريات  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  مرنة، 
ب�سرية، اأقرا�ش مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 
مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة 
برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 
اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 
حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�ش USB، تطبيقات برجميات 
الكهرباء، هواتف خلوية،  �سم�سية الإنتاج  األواح  للتنزيل، عتاد احلا�سوب،  احلا�سوب، قابلة 
امل�ساعدة  اأجهزة  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات 
ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة 
التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، 

الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، منظم رقمي للتحكم باحلرارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156657
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآبار  فح�ش  التكنولوجيو،  االأبحاث  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�ش  التحاليل  جراء 
م�سح  اجليولوجي،  امل�سح  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  البرتول، 
حقول البرتول، الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، 
برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  اجليولوجية،  االأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب 
برامج حا�سوب،  تاأجري  اأجهزة احلا�سوب،  وتطوير  ت�سميم  فـي جمال  ا�ست�سارات  حا�سوب، 
البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، اال�ستك�ساف حتت املاء، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، 
�سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، امل�سح، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات 
االإنرتنت لالآخرين،  �سبكة  املواقع على  ان�ساء و�سيانة  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  و�سائط  من 
تفعيل مواقع االإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف 
خدمات  ال�سبكة،  خادمات  تاأجري  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  املادي،  التحويل 
الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، اأبحاث فـي جمال 
معلومات البيئة، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، التدقيق فـي جمال الطاقة، 
اال�ست�سارة   ،SaaS االإنرتنت، الربجميات كخدمات  فـي ت�سميم مواقع  ا�ست�سارية  خدمات 
فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، ن�سخ اإحتياطية للبيانات خارج 
املوقع، تخزين اإلكرتوين للبيانات، توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية 
عن طريق مواقع االإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا، 
خدمات اال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي، 
مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن االأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�ش للمعلومات على موقع 
اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن 
اإخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات، 
للبيانات بدون ت�سريح، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا 
املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي جمال 

ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156658

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 

داخلي،  ات�سال  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  اأجهزة  وب�سرية،  �سمعية  م�ستقبالت  الفوتوغرافـي، 

ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، 

اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، �سمامات مفرغة للراديو، 

 - �سمعية  اأقرا�ش مدجمة  �سم�سية،  اأقرا�ش مرنة، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، بطاريات 

ب�سرية، اأقرا�ش مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة 

باحلا�سوب، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية، برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين 

اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات  بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 

�سواقة  ال�سور،  ملفات  حتميل  املو�سيقى،  ملفات  حتميل  حا�سوب،  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة 

فال�ش USB، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، عتاد احلا�سوب، األواح �سم�سية الإنتاج 

ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات  خلوية،  هواتف  الكهرباء، 

للتحميل،  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج  من�سات  الرقمية،  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأجهزة 

للهواتف  للتحميل  قابلة  ر�سومات  للتحميل،  قابلة  اأو  للحا�سوب، م�سجلة  التوقف  �سا�سة  برامج 

النقالة، الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، منظم رقمي للتحكم باحلرارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156659
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآبار  فح�ش  التكنولوجيو،  االأبحاث  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�ش  التحاليل  اإجراء 
م�سح  اجليولوجي،  امل�سح  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  البرتول، 
حقول البرتول، الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، 
برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  اجليولوجية،  االأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب 
حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، 
بيانات  ا�سرتجاع  املاء،  حتت  اال�ستك�ساف  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث 
احلا�سوب،  برامج  ن�سخ  امل�سح،  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب، 
�سبكة  على  املواقع  و�سيانة  ان�ساء  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل 
برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج  حتميل  االإنرتنت،  مواقع  تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت 
وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، تاأجري 
خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري 
اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد،  البيئة، مراقبة  اأبحاث فـي جمال معلومات  الطاقة، 
التدقيق فـي جمال الطاقة، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت، الربجميات 
كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، 
عن  معلومات  توفـري  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  املوقع،  خارج  للبيانات  اإحتياطية  ن�سخ 
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع االإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات 
احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  اال�ست�سارة 
االأعطال،  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  املعلوماتي،  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارات 
اإن�ساء وت�سميم فهر�ش للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 
املعلومات، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة 
الربجميات  تطوير  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اإخرتاق  اأو  نفاذ  للك�سف عن  احلا�سوب  نظم 
فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام 
االأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، 

اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156660
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 
الفوتوغرافـي، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، 
ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 
ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأقرا�ش 
 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�ش  �سم�سية،  بطاريات  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  مرنة، 
ب�سرية، اأقرا�ش مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 
مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة 
برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 
اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 
حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�ش USB، تطبيقات برجميات 
الكهرباء، هواتف خلوية،  �سم�سية الإنتاج  األواح  للتنزيل، عتاد احلا�سوب،  احلا�سوب، قابلة 
امل�ساعدة  اأجهزة  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات 
ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة 
التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، 

الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، منظم رقمي للتحكم باحلرارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156661
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآبار  فح�ش  التكنولوجيو،  االأبحاث  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�ش  التحاليل  اإجراء 
م�سح  اجليولوجي،  امل�سح  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  البرتول، 
حقول البرتول، الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، 
برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  اجليولوجية،  االأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب 
حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، تاأجري برامج حا�سوب، 
بيانات  ا�سرتجاع  املاء،  حتت  اال�ستك�ساف  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث 
احلا�سوب،  برامج  ن�سخ  امل�سح،  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب، 
�سبكة  على  املواقع  و�سيانة  ان�ساء  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل 
برامج  حتويل  حا�سوبية،  برامج  حتميل  االإنرتنت،  مواقع  تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت 
وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، تاأجري 
خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري 
اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد،  البيئة، مراقبة  اأبحاث فـي جمال معلومات  الطاقة، 
التدقيق فـي جمال الطاقة، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع االإنرتنت، الربجميات 
كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، 
عن  معلومات  توفـري  للبيانات،  اإلكرتوين  تخزين  املوقع،  خارج  للبيانات  اإحتياطية  ن�سخ 
التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع االإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات 
احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  اال�ست�سارة 
االأعطال،  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  املعلوماتي،  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارات 
اإن�ساء وت�سميم فهر�ش للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 
املعلومات، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة 
الربجميات  تطوير  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اإخرتاق  اأو  نفاذ  للك�سف عن  احلا�سوب  نظم 
فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام 
االأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، 

اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156662
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للت�سوير  كامريات  مكثفات،  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة 
الفوتوغرافـي، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ات�سال داخلي، 
ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 
ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة حتكم عن بعد، مر�سالت لالت�سال عن بعد، اأقرا�ش 
 - �سمعية  مدجمة  اأقرا�ش  �سم�سية،  بطاريات  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات  مرنة، 
ب�سرية، اأقرا�ش مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 
مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة 
برامج مراقبة برامج حا�سوب، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، كامريات فـيديو، من�سورات 
اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، 
حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�ش USB، تطبيقات برجميات 
الكهرباء، هواتف خلوية،  �سم�سية الإنتاج  األواح  للتنزيل، عتاد احلا�سوب،  احلا�سوب، قابلة 
امل�ساعدة  اأجهزة  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  �سمعية،  واجهات  احلراري،  الت�سوير  كامريات 
ال�سخ�سية الرقمية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، برامج �سا�سة 
التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، 

الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، منظم رقمي للتحكم باحلرارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156663
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآبار  فح�ش  التكنولوجيو،  االأبحاث  البرتول،  حقول  ا�ستغالل  بغر�ش  التحاليل  اإجراء 
م�سح  اجليولوجي،  امل�سح  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  ال�سناعي،  الت�سميم  البرتول، 
حقول البرتول، الهند�سة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، التنقيب عن البرتول، 
برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  اجليولوجية،  االأبحاث  اجليولوجي،  التنقيب 
برامج حا�سوب،  تاأجري  اأجهزة احلا�سوب،  وتطوير  ت�سميم  فـي جمال  ا�ست�سارات  حا�سوب، 
البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، اال�ستك�ساف حتت املاء، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، 
�سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، امل�سح، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات 
االإنرتنت لالآخرين،  �سبكة  املواقع على  ان�ساء و�سيانة  اإلكرتونية،  اإلى  مادية  و�سائط  من 
تفعيل مواقع االإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف 
خدمات  ال�سبكة،  خادمات  تاأجري  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  املادي،  التحويل 
الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، اأبحاث فـي جمال 
معلومات البيئة، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد، التدقيق فـي جمال الطاقة، 
اال�ست�سارة   ،SaaS االإنرتنت، الربجميات كخدمات  فـي ت�سميم مواقع  ا�ست�سارية  خدمات 
فـي تكنولوجيا املعلومات، البحث العلمي، ا�ست�سافة اخلدوم، ن�سخ اإحتياطية للبيانات خارج 
املوقع، تخزين اإلكرتوين للبيانات، توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية 
عن طريق مواقع االإنرتنت، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا، 
خدمات اال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي، 
مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن االأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�ش للمعلومات على موقع 
اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن 
اإخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات، 
للبيانات بدون ت�سريح، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا 
املعلومات كخدمات PaaS، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات التنقيب فـي جمال 

ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين، اأبحاث فـي جمال حلام املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماتريك�ش جيه فـي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العاملي،  اأبوظبي  �سوق  مربعة  ريج�ش  املقام،  برج   ،35 طابق   ،3517 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جزيرة املاريا، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156667

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ملحركات  ا�سعال  معدات  للمكائن،  التربيد  هواء  لتنظيف  فالتر،  مر�سحات  زراعية،  اآالت 

االإحرتاق الداخلي، �سمامات اأجزاء اآالت، اأوعية اأ�سطوانية اأجزاء اآالت، خالطات خر�سانة 

اقالع  اأجهزة  اآالت،  نقالة  رافعات  اآالت،  �ساغطات  رافعات،  اآالت،  اأجزاء  م�سحمات  اآالت، 

كهربائية،  مولدات  ت�سوية،  اأجهزة  النفط،  عن  البخار  ف�سل  اأجهزة  واملكائن،  للمحركات 

اآالت تر�سيح، عدد اآلية، اآالت ت�سنيع االدوات املعدنية، خالطات اآالت، اآالت واأجهزة تنظيف 

كهربائية، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا، م�سخات اآالت، منا�سري اآالت، اآالت 

اأو غري عائمة،  اأجهزة حفر عائمة  اآالت �سن �سحذ،  اآالت ت�سنيع الزجاج،  حلام كهربائية، 

معدات اإزالة الغبار لغايات التنظيف، اآالت ل�سناعة الن�سيج، قواعد حمركات لغايات اأخرى 

غري املركبات االأر�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو �سفا تريدينج كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ت�سوت�سنغ  رود،  نورث  ت�سوجو   699 بلدينغ،  جينماو   ،1721 روم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سرتيت، ييوو �سيتي، هيجيانغ بروفـينز، ال�سني 322000، ال�سني

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156684

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، برغل 

للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، 

معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات 

معجنات، معكرونة، بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، 

قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، 

قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة 

تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر 

العطرية،  والزيوت  االأثريية  الغذائية عدا اخلال�سات  للمواد  بانكيك، خال�سات  حمالة 

ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، �ساغو، 

�سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، 

دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، 

للعجني،  خمائر  للطعام،  ن�ساأ  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق 

الزيوت العطرية،  اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف 

م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج 

طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش الطهي، دابوق غلوتني، معد 

امللت، دب�ش للطعام،  الغذائية، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، مالتوز �سكر  لل�سناعات 

قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة 

حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  حم�سوة((،  )فطائر  )وفرينكي  فطائر  رقيقة، 

بيتزا،  اأفرجي، فلفل توابل،  بالزبدة، خبز  ب�سكويت  حلويات، )وزفـري )حلوة((، معجنات، 
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فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، 

زعفران توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل 

�سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، منكهات الفانيال 

لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، 

مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى 

لوز، حلويات فول �سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف 

�سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت 

م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات،  �سو�ش  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق 

رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها 

منتجات حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، 

�سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة 

من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 

طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، 

هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 

اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل،  اأقرا�ش  املجففة، 

�سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة 

خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب 

بال�سكر جممد، مو�ش  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة، 

فـيه  يو�سع  كولي�ش )فواكه( �سل�سات، مرق تخليل  �سكريات،  املو�ش )حلوى(  �سوكوالتة، 

اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب 

الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، 
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جوز،  طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي 

فطائر  جياوزي  مطبخية،  لغايات  اأرز  عجينة  حم�سية،  كعكات  باوزي  بهار،  مفروم  ثوم 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، 

�ش.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156688

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�ش،  الإنعا�ش  علكة 

معكرونة، �سوبا، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد 

امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، 

ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، 

بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم 

نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات 

حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية، 

رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، اأع�ساب بحرية 

توابل، يان�سون، با�ستا، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، حلوى لوز، حلويات فول 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز  �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، ثلج طبيعي 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ش  خبز،  حمم�سة،  ذرة  مطحونة، 

)فطائر  )وفرينكي  فطائر  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز  خردل،  مق�سر،  �سعري 
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حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، )وزفـري )حلوه((، معجنات، 

برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  اأفرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت 

حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 

نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، 

تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية 

املنزلية، مثلجات �ساحلة  للغايات  نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم 

لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، طعام اأ�سا�سه �سوفان، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت 

هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل 

اأ�سابع �سو�ش حلويات، خل البرية،  �سلطة، لب خبز، تبولة، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، 

ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

�سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  رقائق منتجات حبوب،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن 

خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل 

لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك 

طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري 

حلوى  مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�ش،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز، 

تورتات  �سويا،  �سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة 

ال�سويا توبل،  اللحم، معجون حب  املقبالت، �سل�سة مرق  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،  )حلوى(  املو�ش  �سوكوالتة،  مو�ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 

كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

-210-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156689

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، 

�سكرية  اأقرا�ش  للعجني،  خمائر  للطعام،  ن�ساأ  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق 

بحرية  اأع�ساب  العطرية،  الزيوت  للكعك بخالف  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات، 

توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري 

طبية، منكهات للقهوة، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات 

ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب 

املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء 

الغذائية، �سوكوالتة، كب�ش قرنفل  املواد  برية بدائل للقهوة، �ساي، عوامل تغليظ لطهي 

تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، 

بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت 

مواد تخمري، خمرية،  الطهي،  الأغرا�ش  املنع�سة، جلوكوز  للمركبات  ثلج  ملح،  العطرية، 

مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش 

للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

معكرونة رقيقة، فطائر )وفرينكي )فطائر حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع 

حلوى حلويات، )وزفـري )حلوه((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، 

بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، 

اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي 

معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات 
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الب�سري، خل، كت�ساب  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  مطبخية، 

�سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، 

حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى لوز، حلويات فول 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 

توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 

�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 

�سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 

كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا، 

ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات حم�سوة 

اأطعمة  توبل،  ال�سويا  حب  معجون  اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى 

خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، 

م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، 

كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، املو�ش )حلوى( �سكريات، كولي�ش )فواكه( 

�سل�سات، مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، 

الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات 

بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني، ورد 
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بال�سوكوالتة  باللحم، حلي  بيلميني عجائن حم�سية  لتزيني،  بال�سوكوالتة  باللحم، حلي 

باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني 

طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي 

ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية،  فطائر 

اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب طبق كوري من االأرز، 

ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156692

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

با�ستا، يان�سون جنمي،  اأع�ساب بحرية توابل،  يان�سون، 

غري  منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 

خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 

ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ش، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، 

كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 

بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، مرزبانية، كب�ش قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، 

خمائر  للطعام،  ن�ساأ  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ش  للعجني، 

ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 

دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 

غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 

تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل،  للغايات  ال�سجق، مطريات حلوم  خمرية، مواد متا�سك 

الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق 

العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، 

البرية،  خل  حلويات،  �سو�ش  اأ�سابع  �سوفان،  دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام 

ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
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�سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  رقائق منتجات حبوب،  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن 

معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، جوز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 

فطائر )وفرينكي )فطائر حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، 

فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  اأفرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  )حلوه((،  )وزفـري 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، تبولة، تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، 

موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة  احلبوب،  على  قائمة  اأطعمة خفـيفة  توبل،  ال�سويا  معجون حب 

حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، 

املو�ش )حلوى( �سكريات، كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، 

الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات 

بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني، ورد 

باللحم، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 

بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ش اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 
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الكعك، جوز مطلي  الكعك، حلي باحللويات لتزيني  بال�سوكوالتة لتزيني  لب خبز، حلي 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب 

طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

حمليات  االأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 

طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جمفدة 

اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها 

خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 

توابل، خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج،  دوغ، مكعبات  الهوت 

�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 

بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 

قطع خبز حمم�ش، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 

اأودون،  النف�ش، �سعريية معكرونة،  النف�ش، علكة الإنعا�ش  النعناع الإنعا�ش  املحالة، �سكاكر 

�سعريية معكرونة، �سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156694

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جنمي،  يان�سون  يان�سون،  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب 

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، 

منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، 

ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، 

بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم 

نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات 

طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، مرزبانية، توابل، حلويات، رقائق ذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد 

املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، 

خمائر  للطعام،  ن�ساأ  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ش  للعجني، 

ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 

دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 

غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 

تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، 

خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز 

مطحون،  �سعري  حم�سوة((،  )فطائر  )وفرينكي  فطائر  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب، 

خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  )حلوه((،  )وزفـري  حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات، 

اجلوز،  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  اأفرجي، 
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رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 

معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 

اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 

�سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها 

على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة، 

املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، املو�ش )حلوى( �سكريات، كولي�ش 

)فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 

لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب 

الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، 

حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو 

الفواكه  الب�سري، توابل م�سنعة من  الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك  ملت، لال�ستهالك 

ماء  لغايات طبية،  امل�ستخدم  الب�سري بخالف  ملكي لال�ستهالك  بهار، هالم  اأو اخل�سار 

بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات 

املجففة،  امل�سحوقة والفواكه  جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 

فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش 

�سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، 

تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا 

الذرة،  االأرز، لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب،  توبل، 
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دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب 

طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

حمليات  االأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 

طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جمفدة 

اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مكونها 

خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 

توابل، خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج،  دوغ، مكعبات  الهوت 

�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 

بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 

قطع خبز حمم�ش، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 

اأودون،  النف�ش، �سعريية معكرونة،  النف�ش، علكة الإنعا�ش  النعناع الإنعا�ش  املحالة، �سكاكر 

�سعريية معكرونة، �سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156695
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني، 
pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، 

اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب طبق كوري من االأرز، 
ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 
االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  البقر،  وحلم 
حم�سية،  كعكات  باوزي  بهار،  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي 
املعكرونة،  ياباين من  رامن طبق  لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية،  اأرز  عجينة 
اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 
توابل، خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج،  دوغ، مكعبات  الهوت 
�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 
قطع خبز حمم�ش، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 
الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون،  النف�ش، �سعريية معكرونة،  النف�ش، علكة الإنعا�ش  النعناع الإنعا�ش  املحالة، �سكاكر 
بالنعناع،  حلويات  امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت،  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية 
حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية 
�سكاكر،  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم 
كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، 
ذرة، م�ستح�سرات  رقائق  توابل، حلويات،  تابل،  �سوكوالتة، مرزبانية، كب�ش قرنفل  �ساي، 
الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف 
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الغذائية،  املواد  تغليظ لطهي  ملح، عوامل  العطرية،  والزيوت  االأثريية  عدا اخلال�سات 
دقيق  البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات 
ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، 
الزيوت العطرية،  اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف 
لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق 
اأع�ساب بحرية  اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش الطهي،  ثلج طبيعي 
توابل، با�ستا، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري 
طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح 
حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل 
للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، 
معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات 
نعناع  ال�سكر،  معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر 
للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر 
)وفرينكي )فطائر حم�سوة((، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، )وزفـري 
)حلوه((، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، 
مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، 
�سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، 
دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل 
للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 
�سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 
منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان 
مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ش 
م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  خل  حلويات، 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
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بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد، هالميات جلي،  رقيق ه�ش،  ب�سكويت  مايونيز،  �سو�سي، �سل�سات طماطم، 
اأرز،  اأقرا�ش  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
تاكو،  توابل، فطائر �سينية،  �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 
تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة،  كعك 
ال�سويا توبل،  اللحم، معجون حب  املقبالت، �سل�سة مرق  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة 
دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 
لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 
املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، املو�ش )حلوى( �سكريات، كولي�ش 
)فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 
لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب 
الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156696
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سوكوالتة، مرزبانية، كب�ش قرنفل تابل، توابل، حلويات، 
املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  ذرة،  رقائق 

بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت 
خبز  بهار،  كري  �سكاكر،  كارميل  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية، 
زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 
دقيق �سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، حمليات 
طبيعية، بهارات، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات 
ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 
امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 
للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، 
امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 
والفواكه املجففة، اأقرا�ش اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 
توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 
اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 
موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة  احلبوب،  على  قائمة  اأطعمة خفـيفة  توبل،  ال�سويا  معجون حب 
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حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على 
الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، 
املو�ش )حلوى( �سكريات، كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، 
الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 
االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش الطهي، 
نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن حم�سية   ،pastry dough �ساي،  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني، ورد 
مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم، 
بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 
لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 
فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب 
طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 
حمليات  االأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 
اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  طبيعية، 
جمفدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب 
برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق  البقر،  وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز 
للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، 
معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات 
للطعام،  دب�ش  امللت،  �سكر  مالتوز  ذرة حمم�سة، خبز،  ذرة مطحونة،  معجنات، معكرونة، 
قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة 
حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  حم�سوة((،  )فطائر  فطائر)وفرينكي  رقيقة، 
بيتزا،  توابل،  فلفل  اأفرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  )حلوة((،  حلويات،)وزفـري 
فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، 
زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، 
يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات 
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املواد  للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 
الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، 
حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية 
كعك،  فور  بتي  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم 
زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر، 
للمركبات  ثلج  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل، 
تابيوكا،  رفـيعة،  �سباغيتي معكرونة  مثلجات،  �سربات  الطهي،  الأغرا�ش  املنع�سة، جلوكوز 
دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل 
للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 
�سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالكل،  �ساحلة  مثلجات 
منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان 
مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ش 
حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات 

طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156697
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زالل بي�ش للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني 
هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، 
كرمية  الهند،  جوز  زبدة  ال�سوكوالتة،  لب  زبدة  زبدة، 

الزبدة، زالل بي�ش، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات الإعداد مرق اللحم، كافـيار، فواكه 
خملل  مقلية،  بطاطا  رقائق  م�سوي((،  حلم  )طبق  مطبوخة)وجلبي  حلوم  حمفوظة، 
�سوربات،  جممدة،  فواكه  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز  امللفوف، 
زبيب، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة 
منتجات األبان، فواكه مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد البحر غري 
حي، �سرائح �سمك طرية فـيليه، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، 
�سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�ش، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري 
م�سروب من احلليب، كومي�ش م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فـيها، لنب خمي�ش، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح، عد�ش حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
بي�ش،  حم�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
غري  البحر  خيار  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق،  بي�ش 
رقائق  �سجق،  الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة  القز لال�ستهالك  دودة  �سرنقات  احلي، 
�سبهوان  احلم�ش،  معجونة  حم�ش  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  تفاح،  هري�ش  بطاطا، 
حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب 
�سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�ش املح�سرة، مو�ش )�سمك(، 
�سراب البي�ش غري الكحويل، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالكل، بكتني الأغرا�ش 
ال�سوربة،  الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، �سجق، حلوم مملحة، م�ستح�سرات الإعداد 
�سلمون، دهن  �سردين،  �سلطات فواكه،  �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير،  بندورة،  معجون 
ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ش للطعام، كرو�ش معدة، 
الطهي،  الأغرا�ش  جينيه  اأمالح  فواكه،  ق�سور  حية،  غري  دواجن  حلوم  حمفوظة،  كماأة 
الهند  الهند، زيت جوز  لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز 
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للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون 
كمادة غذائية، قريد�ش  الكحول، غبار طلع معد  فـي  فواكه حمفوظة  �سدفـي غري حي، 
غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، بي�ش احللزون لال�ستهالك، 
�سمك  �سمك معلب، دقيق  بي�ش �سالح لالكل،  توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، 
لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، مو�ش 
املعد لال�ستهالك  األوة فـريا  من اخل�سراوات، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، 
البطاطا  رقائق  لالأكل،  معد  الكتان  بذر  زيت  زاليل،  حليب  )حمفوظ(،  ثوم  الب�سري، 
قليلة الد�سم، لي�ستني الأغرا�ش الطهي، خمائر )احلليب( الأغرا�ش الطهي، حليب مركز، 
كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  مطهو،  خمتمر  حليب  ريازنكا  حمم�سة،  ق�سدة  �سميتانا 
لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب  باذجنان،  عجينة 
جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف  االأرز،  لنب  املطبخي، 
ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق 
معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل هري�ش اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون 
اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات  ال�سوفان، كرمي  املطبخي، حلم جمفد، حليب  لال�ستعمال 
جمفدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية 
�ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، 
حليب  احلليب،  بدائل  للطعام،  ال�سويا  فول  زيت  دوغ،  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق 
اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، 
م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب االأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها 
حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�ش جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�ش �سمك القد اململح 
واملجفف، فطائر جنب القري�ش املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 
على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�ش  ال�سويا،  فول  اأقرا�ش 

اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-228-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156698
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غبار طلع معد كمادة غذائية، قريد�ش غري حي، �سمك حمفوظ، 
احللزون لال�ستهالك،  بي�ش  حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، 
توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، بي�ش �سالح لالكل، �سمك 

معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، 
�سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، خ�سراوات 
طحينة  بال�سكر،  مطبوخ  بري  توت  تفاح،  هري�ش  بطاطا،  رقائق  �سجق،  عجينة  معلبة، 
عجينة بذور ال�سم�سم، حم�ش معجونة احلم�ش، �سبهوان حمفوظ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها 
الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل 
حمفوظ، بذور عباد ال�سم�ش املح�سرة، مو�ش )�سمك(، �سراب البي�ش غري الكحويل، مو�ش 
املعد لال�ستهالك  األوة فـريا  من اخل�سراوات، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، 
الب�سري، ثوم )حمفوظ(، حليب زاليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق البطاطا قليلة 
الد�سم، لي�ستني الأغرا�ش الطهي، خمائر )احلليب( الأغرا�ش الطهي، حليب مركز، �سميتانا 
عجينة  كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  مطهو،  خمتمر  حليب  ريازنكا  حمم�سة،  ق�سدة 
املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب  باذجنان، 
ياكيتوري،  املعاجلة، حليب جمفف،  الفواكه  االأرز، خر�سوف م�سرب، حت�سريات من  لنب 
بولغوجي طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، 
حمفوظ، غواكامويل هري�ش اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال 
املطبخي، حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت 
بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، 
ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، 
الفول  اللوز، حليب  ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب  للكورن دوغ، زيت فول  نقانق 
اأ�سا�سها  ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات 
الفول  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال  االأرز  حليب  الهند،  جوز  حليب 
واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفـي�ش  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�ش  ال�سوداين، 
فطائر جنب القري�ش املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، اأقرا�ش فول 
ال�سويا، اأقرا�ش جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك 
اأو اخل�سار(، زالل بي�ش للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، للطعام، دهون 
�ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكوالتة، زبدة جوز الهند، كرمية 
الزبدة، زالل بي�ش، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات الإعداد مرق اللحم، كافـيار، فواكه 
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خملل  مقلية،  بطاطا  رقائق  م�سوي((،  حلم  )طبق  مطبوخة)وجلبي  حلوم  حمفوظة، 
امللفوف، زيت لفت للطعام، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خ�سراوات حمفوظة، 
فواكه  األبان،  منتجات  ق�سدة  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات 
�سرائح �سمك  البحر غري حي،  مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد 
طرية فـيليه، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي 
هالم، للطعام، هالم حلوم، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع 
دهون �ساحلة لالكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات 
بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، جوز هند جمفف، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�ش، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري 
م�سروب من احلليب، كومي�ش م�سروب من احلليب، زيت نخيل للطعام، مك�سرات حم�سرة، 
زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق،  بي�ش  بي�ش، 
للطعام، زيت عظام معد لالكل، بكتني الأغرا�ش الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، �سجق، 
دهن  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة،  الإعداد  م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم 
خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة 
للطبخ، زيت دوار ال�سم�ش للطعام، كرو�ش معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، 
ق�سور فواكه، اأمالح جينيه الأغرا�ش الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور 
حمفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، منتجات 
غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، فواكه حمفوظة فـي الكحول، م�سروبات احلليب يكون 
احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ش، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، 
احليوانات  عظم  نخاع  فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  حمفوظ،  عد�ش  مملح،  خنزير  حلم 

للطعام، اأ�سماك ق�سرية غري حية، بلح البحر غري احلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 1، �ش.ب: 4115، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156799
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سرنقات  )�سمك(،  املح�سرة، مو�ش  ال�سم�ش  عباد  بذور 
بذور  عجينة  طحينة  الب�سري،  لال�ستهالك  القز  دودة 
ال�سم�سم، حم�ش معجونة احلم�ش، �سبهوان حمفوظ، 

اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، لنب �سويا، حليب 
خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، �سراب البي�ش غري الكحويل، مو�ش من اخل�سراوات، تفريخ 
)حمفوظ(،  ثوم  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  فـريا  األوة  حم�سرة،  بذور  املح�سرة،  االأ�سماك 
الد�سم، لي�ستني الأغرا�ش  البطاطا قليلة  الكتان معد لالأكل، رقائق  حليب زاليل، زيت بذر 
الطهي، خمائر )احلليب( الأغرا�ش الطهي، خ�ساف، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، 
برو�ستكفا�سا حليب حمم�ش، مركز طماطم، عجينة كو�سى،  ريازنكا حليب خمتمر مطهو، 
عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، 
لنب االأرز، خر�سوف م�سرب، حت�سريات من الفواكه املعاجلة، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري 
من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، حمفوظ، غواكامويل 
جمفد،  حلم  املطبخي،  لال�ستعمال  ليمون  ع�سري  فالفل،  الب�سل،  حلقات  اأفوكادو،  هري�ش 
حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز، اإ�سكامول يرقات 
منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها 
بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب 
املطبخي،  لال�ستعمال  الهند  جوز  حليب  الهند،  جوز  حليب  ال�سوداين،  الفول  حليب  اللوز، 
اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال  االأرز  حليب  الهند،  جوز  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات 
حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�ش جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، 
كليبفـي�ش �سمك القد اململح واملجفف، فطائر جنب القري�ش املقلية، معجون ع�سري الفواكه، 
اأقرا�ش فول ال�سويا، اأقرا�ش جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم 
اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، 
�ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه 
املكبو�ش،  البط  حلم  خ�سار(،  جمموعة  من  مكون  ريفـي  فرن�سي  )طبق  راتاتوي  املح�سرة، 
نقانق �سجق، بودينغ اأبي�ش )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق 
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العجة،  املب�سورة،  البطاطا  فطائر  والبطاطا،  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  من  األزا�سي 
لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على 
الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء هالمي ي�ستخدم فـي عملي الطهي، 
الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب املنزيل، م�سروبات 
)املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  لالأكل،  ال�ساحلة  املجففة  الزهور  اللبنيك،  حم�ش  على  تعتمد 
للطعام،  بي�ش  زالل  حلوم،  املخلل،  اأو  املكبو�ش  الزجنبيل  املحفوظ،  الزجنبيل  بال�سكر(، 
االأن�سوفة  خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك 
كرمية  الهند،  جوز  زبدة  ال�سوكوالتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي،  غري 
حمفوظة،  فواكه  كافـيار،  اللحم،  مرق  الإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  الزبدة، 
حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، 
زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة،  �سوربات،  فواكه جممدة،  املرق، مربيات،  مركزات 
خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، فواكه 
مثلجة، كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية 
فـيليه، اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب 
فواكه، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، 
فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على 
لب  زيت  للطعام،  ذرة  زيت  حية،  غري  بحرية  �سرطانات  ف�سيخ،  �سمك  اخلبز،  ل�سرائح  دهن 
النخيل للطعام، زيت �سم�سم، حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، لنب رائب، م�ستح�سرات 
�سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري م�سروب من احلليب، 
كومي�ش م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، لنب خمي�ش، 
منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، عد�ش حمفوظ، خ�سراوات معلبة، عجينة 
فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  بال�سكر،  مطبوخ  بري  توت  تفاح،  هري�ش  بطاطا،  رقائق  �سجق، 
اأ�سماك ق�سرية غري حية، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل  نخاع عظم احليوانات للطعام، 
للطعام، مك�سرات حم�سرة، بي�ش، عجينة حلم الكبد، ب�سل حمفوظ، زيتون حمفوظ، زيت 
زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، بكتني الأغرا�ش الطهي، خملالت، بازالء حمفوظة، 
خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة،  الإعداد  م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم  �سجق، 
دهن خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة 
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للطبخ، زيت دوار ال�سم�ش للطعام، كرو�ش معدة، كماأة حمفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور 
فواكه، اأمالح جينيه الأغرا�ش الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، 
دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول حمفوظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من 
ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه حمفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد 
كمادة غذائية، قريد�ش غري حي، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، جمربي غري حي، بي�ش 
احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا خممر، ق�سدة خمفوقة، بي�ش �سالح لالأكل، �سمك 
معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، 

�سمك مملح، خيار البحر غري احلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناعات االأغذية والعجائن الفاخرة املحدودة )ال�سنبلة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 8960 جدة 21492، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ش.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151334
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تقدمي اخلدمات امل�سروبات والطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمان بن حممد بن نا�سر امل�سلحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 132 ر.ب: 487، املعبيلة اجلنوبية، والية ال�سيب، حمافظة 
م�سقط، �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156800

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك، بي�ستو �سو�ص، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي 

بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري،  اإلإ�ستهالك  إلأغرا�ص  القمح  بذور  توابل، 

املعكرونة،  الطهي، �سل�سلة  الغلوتني إلأغرا�ص  اإ�سافات  الطهي،  التارتار إلأغرا�ص  ق�سدة 

�ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  خبز،  لب  عجني،  نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح 

pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوإلتة لتزيني الكعك، حلي 

باحللويات لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكوإلتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم 

بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن 

طبق ياباين من املعكرونة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ص، ورق 

�سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوإلتة، معجون �سوكوإلتة يحتوي 

على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب اإلأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة 

براقة، اأطباق جمفدة مكونها اإلأ�سا�سي اإلأرز، اأطباق جمفدة مكونها اإلأ�سا�سي املعكرونة، 

التح�سري،  �سريع  اأرز  اأرز،  كرات  اأونيجريي  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور  ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت  �سندوي�سات 

اأع�ساب  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة  خملالت  توابل، 

عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  لوز،  عجينة  با�ستا،  توابل،  بحرية 

امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، 

ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، حنطة �سوداء، 

بهارات،  التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 

قطع خبز حمم�ص، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 

اأودون،  النف�ص، �سعريية معكرونة،  النف�ص، علكة إلإنعا�ص  النعناع إلإنعا�ص  املحالة، �سكاكر 
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اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، إلك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

ال�سوكوإلتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوإلتة، �ساي من اأع�ساب 

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سوإلت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ص )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ص، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 

كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة 

لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوإلتة، مرزبانية، كب�ص قرنفل 

تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، 

بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات اإلأثريية والزيوت 

العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز 

زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 

دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ص �سكرية حلويات، بتي فور 

كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 

دابوق  الطهي،  إلأغرا�ص  جلوكوز  املنع�سة،  للمركبات  ثلج  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  تابل، 

غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 

تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوإلتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 

خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، 

�سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ص  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز، 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ص حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ص، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، 

تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل 

فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية، 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  حلويات،  �سو�ص 

توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوإلتة، 

لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ص 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 

�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ص، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 

�سل�سة  اأرز،  اأقرا�ص  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 

كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا، 

باملربى  تورتات حم�سوة  تبولة،  �سلطة،  توابل  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ذرة، 

خفـيفة  اأطعمة  توبل،  ال�سويا  حب  معجون  اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو 

قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على اإلأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، اأع�ساب 

بال�سكر جممد، مو�ص  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة، 

�سوكوإلتة، املو�ص )حلوى( �سكريات، كولي�ص )فواكه( �سل�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناعات اإلأغذية والعجائن الفاخرة املحدودة )ال�سنبلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 8960 جدة 21492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156806
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

رقائق بال�ستيكية للتغليف، اأكيا�ص مغلفات واأجربة، من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة، ورق 
اأغطية  البال�ستيك،  اأو  الورق  نفايات من  اأكيا�ص  التغليف،  اأو  للف  فقاعات  ذو  بال�ستيكي 
بال�ستيكية إل�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد، ورق ما�ص من الورق اأو البال�ستيك لتعبئة 
املواد  لتعبئة  البال�ستيك  من  اأو  الورق  من  الرطوبة  مراقبة  �سحائف  الغذائية،  املواد 

الغذائية، اأكيا�ص بال�ستيكية للتخل�ص من ف�سالت احليوانات اإلأليفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �ص.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

م�سقط،  حمافظة  بو�سر،  وإلية  القرم،   ،112 ر.ب:   3786 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156809
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فـي  األياف بال�ستيكية م�ستخدمة  الربط،  اأو  للرزم  ن�سيجية، خيوط غري معدنية  األياف 
الن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكتال القاب�سة �ص.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

م�سقط  حمافظة  بو�سر،  وإلية  القرم،   ،112 ر.ب:   3786 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156814
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  اإلأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  اإلأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
البيع باملزاد العلني، دعاية واإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة اإلأعمال، املعلومات واإلأخبار 

عن اإلأعمال، خدمات نقل اإلأعمال، ت�سويق، الت�سويق اإل�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940 - الوإليات املتحدة 
اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156816
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دعاية  العلني،  باملزاد  البيع  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  اإلأعمال،  عن  ا�ستف�سارات 
واإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة اإلأعمال، املعلومات واإلأخبار عن اإلأعمال، خدمات نقل 

اإلأعمال، ت�سويق، الت�سويق اإل�ستهدافـي، امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940 - الوإليات املتحدة 
اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-238-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156817
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، خدمات وكاإلت العقارات، وكالء اإلإ�سكان، تثمني العقارات، التقييم املايل 
ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والعقارات،  امل�سرفـية  واإلأعمال  التاأمني 

تاأجري املزارع، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولدويل بانكر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 175 بارك افـينيو، مادي�سون، نيوجري�سي 07940 - الوإليات املتحدة 
اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156844
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين  والنزل،  الفنادق  اإلإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 
املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن 
خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات  النزل،  خدمات  املوؤقتة،  اإلإقامة 
املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، اإيواء 
وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  اإقامة،  اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات  احليوانات، 

املوائد واإلأواين الزجاجية، تاأجري غرف اإلجتماعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقهى حرفة القهوة ال�سوداء لتقدمي امل�سروبات.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الفرعي 6309 - رقم  الرقم   - الكورني�ص  اإلأمري تركي، اخلرب، حي  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املبنى 3132 - �سارع رقم 14 - رمز بريدي : 34412، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-239-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156845
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدإلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوإليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�ص،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156847
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدإلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوإليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�ص،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بلد   - اإلأولوية: 2022/4/14  تاريخ   - اإلأولوية: 97362818  )رقم  حــــــق االولويـــــة: 

)US :اإلأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156848
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ب�سكويت  لالأكل،  �سكاكر  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  بوظة،  الذرة،  حب  ف�سار  قهوة،  ب�سكويت، 
رقيق ه�ص، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على اإلأرز، لوح من 

احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بل�ص كيو ا�ص دي ان. بي ات�ص دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لوت 883، مامباجن ديوان، 31950، كامبار، برياك، ماليزيا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156849
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سفراء،  ذرة  احليوانات،  لفرا�ص  خث  احليوانات،  لفرا�ص  منتجات  علف،  الكتان  م�سحوق 
ثفل الذرة ال�سفراء للما�سية، �سعري منبت ملت، للتخمري والتقطري، بقايا ثفل، الفواكه 
طازج،  ب�سل  الب�سل،  القز،  دود  بي�ص  ال�سمك،  بي�ص  للحيوانات،  دقيق  بندق،  املع�سورة، 
زيتون طازج، برتقال طازج، �سعري، قرا�ص، عظم احلبار كطعام للطيور، فرا�ص من الق�ص 
للحيوانات، ق�ص علف، نخيل اأوراق �سجر النخيل، اأ�سجار نخيل، هري�ص لت�سمني املا�سية، 
، طازجة، بازإلء  الكروم، فلفل نبات، نباتات جمففة للتزيني، كراث  اأ�سماك حية، نباتات 
جذور  للحيوانات،  علف  تبي�ص،  التي  للدواجن  م�ستح�سرات  طازجة،  بطاطا  طازجة، 
�ساحلة لال�ستهالك احليواين، عنب طازج، راوند طازج، �سجريات ورد، اجلاودار، �سم�سم، 
�سوداين ثمر، م�سحوق  دواجن حية، خروب لال�ستهالك احليواين، فول  التقطري،  بقايا 
الفول ال�سوداين للحيوانات، منتجات ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين، 
حية،  ق�سريات  حي،  البحر  جراد  ال�سمك،  ل�سيد  حي  طعم  خام،  مادة  ال�سكر  ق�سب  ثفل 
لالأكل  �ساحلة  م�سغ  خام،  حلاء  اإلأليفة،  للحيوانات  طعام  حي،  حمار  احلي،  البحر  بلح 
اأرز غري  ال�سمك لال�ستهالك احليواين،  للحيوانات، م�سروبات للحيوانات اإلأليفة، دقيق 
معالج، خيار البحر احلي، ورق رملي فرا�ص، للحيوانات اإلأليفة، رمل معطر للحيوانات 
بذر  احليواين،  لال�ستهالك  الكتان  بذر  اإلألوفـريا،  نباتات  للحيوانات،  فرا�ص  اإلأليفة 
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خر�سوف  احليواين،  لال�ستهالك  القمح  بذور  احليوانـــي،  لال�ستهـــالك  وجبــة  الكتــــان 
طازج،  ثوم  حي،  تونا  �سمك  حي،  �سردين  حي،  �سلمون  �سمك  حي،  رنكة  �سمك  طازج، 
vegetable marrows، fresh، بذور كتان غري معاجلة، حت�سريات من الفواكه الطازجة، 
املعاجلة  غري  احللوة  الذرة  �سنابل  لالأكل،  �ساحلة  حية  ح�سرات  احلي،  اإلأن�سوفة  �سمك 
معاجلة،  غري  ال�سوداء،  احلنطة  معاجلة،  غري  الكينوا،  حبوب  املق�سرة،  غري  اأو  املق�سرة 
اخلا�سة  املجمدة  املجففة  الطعم  احلية،  الرخويات  حية،  امللون،  ال�سبوط  الكوي  اأ�سماك 
الطازجة،  ال�سويا  بذور  الطازج،  الزجنبيل  لالأكل،  ال�ساحلة  الطازجة  الزهور  بال�سيد، 
للحيوانات، حم�سيات طازجة، طحالب  الغري حم�سر، خمرية  القنب  نبات  القنب،  نبات 
غري معاجلة لال�ستهالك الب�سري اأو احليواين، ثمار اجلوز فواكه، حيوانات تعر�ص فـي 
اأ�سجار خم�س�سة لعيد  اأ�سجار،  حدائق احليوان، حيوانات حية، مواد غذائية للحيوانات، 
امليالد، جذوع اأ�سجار، �سجريات، �سوفان، ملح للما�سية، �سمندر طازج، خ�سب غري من�سور، 
رقائق خ�سبية ل�سنع لب اخل�سب، خ�سب غري م�سوى، حبوب كاكاو خام، ق�سب �سكر، بذور 
الهندبا الربية، هندبا  حبوب غري معاجلة، ثفل للما�سية، كل�ص لعلف احليوانات، جذور 
برية طازجة، طيور كالب، ليمون ، طازج، ق�سور جوز الهند، جوز الهند، طعام للطيور، ثفل 
اللفت للما�سية، خيار ، طازج، اأكواز ح�سي�سة الدينار، هري�ص علف، لال�ستهالك احليواين، 
زهور  من  اأكاليل  طازجة،  كو�سا  طازجة،  خ�سراوات  حية،  ق�سرية  اأ�سماك  النارجيل،  لب 
لال�ستهالك  التقطري  ف�سالت  الق�ص،  من  اأغطية  للتفقي�ص،  خم�سب  بي�ص  طبيعية، 
اأرز للعلف، بقول  املا�سية، م�سحوق  احليواين، ثفل البرية، ما�سية، م�ستح�سرات لت�سمني 
لتقوية  الطلع مادة خام، تنب، علف  للتزيني، غبار  طازجة، زهور طبيعية، زهور جمففة 
احليوانات، طعام للما�سية، قمح، فواكه طازجة، مرج، ثمار العرعر، جنني البذرة لغايات 
اأع�ساب  نباتية، غالل حبوب، غالل لال�ستهالك احليواين، غالل بذور، برغل للدواجن، 
طازجة، نباتات، �ستول، ح�سي�سة الدينار، جوز الكوإل، خ�ص ، طازج، عد�ص طازج، فلني خام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم 1، �ص.ب: 4115، ال�سارقة - 
اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156942
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ب�سكويت، خبز بان، كاكاو، قهوة، كعك، �سوكوإلتة، توابل، حلويات، بوظة، خبز، ع�سل نحل، 
بيتزا، منكهات بخالف الزيوت العطرية، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، لب خبز، 

حالوة طحينية، لوح من احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قبالن لل�سناعات الغذائية )خمابز قبالن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اإلأردن - عمان، بيادر وادي ال�سري، �سارع جمال قيتوقة، اإلأردن

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156943
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاإلت اإل�سترياد والت�سدير، عر�ص ال�سلع، عر�ص �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات 
البيع بالتجزئة، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قبالن لل�سناعات الغذائية )خمابز قبالن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اإلأردن - عمان، بيادر وادي ال�سري، �سارع جمال قيتوقة، اإلأردن

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157052
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

رقائق  بطاطا مقلية،  �سوداين حم�سر، فطائر  فول  بطاطا مقلية،  رقائق 
بطاطا، فطائر اأ�سا�سها بطاطا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساهر انف�ستمنت هولدينغ �ص.م.ل )�سركة قاب�سة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املرفاأ، �سارع ريا�ص ال�سلح، العقار 773 منطقة املرفاأ العقارية، املكتب 
رقم 202، طابق 2، لبنان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157053
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كعـــك،  الوفـــل،  كعـــك  �سكريـــة،  حلويــــات  ب�سكويـــت،  احلبــــوب،  من  لــــوح 
م�ستح�سرات احلبوب، �سوكوإلتة، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، 
بطاطا،  دقيق  اأفرجي،  خبز  حمم�سة،  ذرة  مطحونة،  ذرة  ذرة،  دقيق 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، �سكاكر لالأكل،  حلويات فول �سوداين، طعام 
رقائق منتجات حبوب، رقيق ه�ص، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 
املجففة، اأقرا�ص اأرز، كعك ذرة، لب خبز، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة 

موؤ�س�سة على اإلأرز، عجني، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوإلتة، قطع خبز حمم�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساهر انف�ستمنت هولدينغ �ص.م.ل )�سركة قاب�سة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املرفاأ، �سارع ريا�ص ال�سلح، العقار 773 منطقة املرفاأ العقارية، املكتب 
رقم 202، طابق 2، لبنان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157114
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البث  اإلأنباء،  وكاإلت  خدمات  التلفونات،  خدمات  بالتلفزيون،  البث  بالراديو،  اإلإذاعة 
بالتلفزيون الكبلي، نقل الربيد اإلإلكرتوين، معلومات حول اإلت�ساإلت، البث اأو اإلإر�سال 
عرب اإلأقمار ال�سناعية، توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، اإلجتماعات 
ات�سال  قنوات  توفـري  عاملية،  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري  بعد،  عن 
للت�سوق عن بعد، توفـري الربط بقاعدة معلومات، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، 
اأ�سرطة  نقل  إل�سلكية،  ات�ساإلت  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات  خدمات 

الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نيوز هب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ت�سي�سويك   566 بارك،  ت�سي�سويك   7 بيلدجن  فلور،  10ث  ات  اوف�ص  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هاي رود، لندن، دبليو4 5 واي جي، اإنكلرتا، بريطانيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157115
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر الن�سو�ص خالف ن�سو�ص الدعاية واإلإعالن، اإنتاج اإلأفالم، بخالف اإلأفالم اإلإعالنية، 
واإدارة  تنظيم  املتجولة،  املكتبات  خدمات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 
ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة اإلجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، 
تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ص  تنظيم 
اإلإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة 
غري  الفورية  اإلإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  اإلإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  اإلإنرتنت،  على 
القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي اإلأنباء، اإر�ساد التدريب، توفـري 
الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نيوز هب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ت�سي�سويك   566 بارك،  ت�سي�سويك   7 بيلدجن  فلور،  10ث  ات  اوف�ص  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هاي رود، لندن، دبليو4 5 واي جي، اإنكلرتا، بريطانيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157116
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البث  اإلأنباء،  وكاإلت  خدمات  التلفونات،  خدمات  بالتلفزيون،  البث  بالراديو،  اإلإذاعة 
بالتلفزيون الكبلي، نقل الربيد اإلإلكرتوين، معلومات حول اإلت�ساإلت، البث اأو اإلإر�سال 
عرب اإلأقمار ال�سناعية، توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، اإلجتماعات 
ات�سال  قنوات  توفـري  عاملية،  حا�سوب  ب�سبكة  امل�ستخدم  تو�سيل  اإمكانية  توفـري  بعد،  عن 
للت�سوق عن بعد، توفـري الربط بقاعدة معلومات، نقل امللفات الرقمية، البث الال�سلكي، 
اأ�سرطة  نقل  إل�سلكية،  ات�ساإلت  ال�سبكية،  املنتديات  توفـري  بالفـيديو،  املوؤمترات  خدمات 

الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نيوز هب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ت�سي�سويك   566 بارك،  ت�سي�سويك   7 بيلدجن  فلور،  10ث  ات  اوف�ص  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هاي رود، لندن، دبليو4 5 واي جي، اإنكلرتا، بريطانيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157117
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�سر الن�سو�ص خالف ن�سو�ص الدعاية واإلإعالن، اإنتاج اإلأفالم، بخالف اإلأفالم اإلإعالنية، 
واإدارة  تنظيم  املتجولة،  املكتبات  خدمات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 
ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة اإلجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، 
تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ص  تنظيم 
اإلإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة 
غري  الفورية  اإلإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  اإلإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  اإلإنرتنت،  على 
القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي اإلأنباء، اإر�ساد التدريب، توفـري 
الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نيوز هب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

ت�سي�سويك   566 بارك،  ت�سي�سويك   7 بيلدجن  فلور،  10ث  ات  اوف�ص  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هاي رود، لندن، دبليو4 5 واي جي، اإنكلرتا، بريطانيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157118
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل اجلوي، تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، تاأجري القوارب، اجلر 
اأو النقل، النقل بال�سنادل، النقل بعربات اجلر اأو الدفع، النقل بال�سكك احلديدية، ت�سليم 
الطرود، العتالة التحميل والتنزيل، تغليف ال�سلع، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تفريغ احلمولة، 
النقل  امل�ستودعات،  تاأجري  التخزين،  ال�سيارات،  مواقف  الب�سائع،  خزن  الب�سائع،  ت�سليم 
بوا�سطة العبارات، النقل النهري، ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري، تاأجري الكراجات، 
املركبات،  تاأجري  املجمدة،  اإلأطعمة  حجريات  تاأجري  ال�سيارات،  وقوف  اأماكن  تاأجري 
ا�ستئجار ال�ساحنات، نقل اإلأثاث، النقل، النقل بوا�سطة القوارب، نقل ركاب، ار�ساد ال�سفن، 
قطر اأو جر، النقل ب�سيارات اإلأجرة، النقل بالرتام، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول، 
النقل البحري، نقل وتخزين النفايات، خدمات اإلنتقال، تخزين القوارب، ال�سم�سرة فـي 
ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، معلومات التخزين، 
معلومات النقل، تاأجري حاويات التخزين، احلجز للنقل، تغليف الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، 
التخزين  وتفريغها،  ال�سفن  الربيدي، حتميل  بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  ال�سحف،  ت�سليم 
اإلكرتونيا، ت�سليم الزهور، ختم الربيد، معلومات  اأو امل�ستندات املحفوظة  املادي للبيانات 
مرورية، تاأجري املجمدات، النقل اللوجي�ستي، تاأجري الطائرات، نقل البوارج، نقل النفائ�ص 
خدمات  ال�سفر،  لغايات  ال�سياقة  تعليمات  توفـري  املالحة،  اأنظمة  تاأجري  احلرا�سة،  حتت 
تغليف الهدايا، جمع ال�سلع القابلة إلإعادة التدوير، تخزين اإلأمتعة، ترتيب خدمات نقل 

الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب اإلإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لوج�ستيك نيتورك ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16 / اف كريي كارجو �سنرت، 55 وينج كي رود، كواي ت�سونغ، نيو 
ترييتوري�ص، هوجن كوجن

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حــــــق االولويـــــة: )رقم اإلأولوية: 305902263 - تاريخ اإلأولوية: 2022/3/10 - بلد 

)HK :اإلأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157119

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حما�سبة، امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال، ا�ستف�سارات عن اإلأعمال، ل�سق اإلإعالنات، خدمات 

اأ�سعار التكلفة،  وكاإلت اإل�سترياد والت�سدير، خدمات وكاإلت املعلومات التجارية، حتليل 

ن�سر مواد الدعاية واإلإعالن، اإعداد تقارير احل�سابات، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، 

فـي  امل�ساعدة  ال�سلع،  عر�ص  اإلأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات 

العينات،  توزيع  واإلإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  ال�سناعية،  اأو  التجارية  اإلأعمال  اإدارة 

خدمات اخلرباء فـي الكفاية، درا�سات ال�سوق، تقييم اإلأعمال، تق�سي احلقائق فـي اإلأعمال، 

ا�ست�سارات تنظيم اإلأعمال، ن�سر ن�سو�ص الدعاية واإلإعالن، دعاية واإعالن، اأبحاث اإلأعمال، 

الدعاية واإلإعالن،  التلفزيون، خدمات وكاإلت  الدعاية واإلإعالن عرب  العامة،  العالقات 

ا�ست�سارات  املربجمة،  امللفات  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  اإلأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات 

اإلأعمال املهنية، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات واإلأخبار عن اإلأعمال، 

توظيف اإلأفراد، تاأجري امل�ساحات اإلإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات ال�سكرتارية، 

الدعاية واإلإعالن بالطلب الربيدي، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم 

واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ص  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  معلومات 

اإلإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات إلأعمال اأخرى، البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، تاأجري 

�سلع  عر�ص  اإلأ�سعار،  بني  املقارنة  خدمات  اإلإعالم،  و�سائل  فـي  واإلإعالن  للدعاية  وقت 

البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي  على و�سائل اإلإعالم لغايات 

اأو اخلدمات، املعاجلة اإلدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة اإلإدارة التجارية  اختيار املنتجات 

لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي اإلأعمال، خدمات الفوترة، 

جتميع اإلح�سائيات، البحث عن كفالة، عرو�ص اإلأزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم لـ، 

واإلإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  ت�سويق، 
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اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  واإلأعمال، خدمات  للتجارة  اإلت�سال  معلومات  توفـري  الطبية، 

اإلأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�ص وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، 

واإلإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  باجلملة  البيع  خدمات 

البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  املوؤقتة،  اإلأعمال  اإدارة  خدمات  الطبية، 

اإلأعمال عن  البناء، توفـري معلومات  مل�ساريع  اإلأعمال  اإدارة م�ساريع  احلا�سوبية، خدمات 

طريق مواقع اإلإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإ�ستعانة 

بجهات خارجية للت�سيري اإلإداري لل�سركات، تاأجري إلفتات دعائية للغري، برامج اإدارة وإلء 

لغايات  املعلومات  فهار�ص  جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  امل�ستهلكني، 

جتارية اأو دعائية، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، اإل�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات اإلت�سال 

فـي جمال العالقات العامة، اإل�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات اإلت�سال فـي جمال الدعاية، 

رعاية  للل�سلع واخلدمات من خالل  الرتويج  الغري،  با�سم  اإلأعمال  التفاو�ص على عقود 

الهواء الطلق، خدمات  ال�سوقية، اإلإعالن فـي  الريا�سية، خدمات اإل�ستخبارات  اإلأحداث 

املوؤ�س�سات،  التوا�سل مع  الفنية، خدمات  املعار�ص  التي تقدمها  الفنية  التجزئة لالأعمال 

خدمات ن�سخ ال�سور )اإ�ستن�ساخ الوثائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لوج�ستيك نيتورك ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16 / اف كريي كارجو �سنرت، 55 وينج كي رود، كواي ت�سونغ، نيو 
ترييتوري�ص، هوجن كوجن

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حــــــق االولويـــــة: )رقم اإلأولوية: 305902263 - تاريخ اإلأولوية: 2022/3/10 - بلد 

)HK :اإلأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157122
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات تواترية، م�سروبات بروتينية للريا�سيني، 
مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي�سجمان تدبري اإلينا كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت #5، فورث فلور، بام تاور، ظفر �سرتيت، افريكا بلفد، طهران - 

اإيران، 1968634148، اإيران
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157460
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مفا�سل جتبريية، اأ�سنان ا�سطناعية، اأجهزة ومعدات جراحية، اأجهزة طب اإلأ�سنان، اأجهزة 
بيطرية،  ومعدات  اأجهزة  اجلراحية،  للخياطة  مواد  ا�سطناعية،  اأطراف  طبية،  واأدوات 

عيون ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كانيكا كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 - 3 - 18، ناكانو�سيما، كيتا - كو، اأو�ساكا، اليابان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157462
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كافـيار، حلوم مطبوخة، كروكيت، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فـيليه، �سمك 
للطعام،  ال�سمك  �سم�سم، غراء  زيت  �سرطانات بحرية غري حية،  ف�سيخ،  �سمك  غري حي، 
�سمك  �سلمون،  �سردين،  بي�ص،  اأ�سماك ق�سرية غري حية،  ال�سائك غري حي،  البحر  جراد 
تونا، حلزون �سدفـي غري حي، قريد�ص غري حي، �سمك حمفوظ، جمربي غري حي، �سمك 

معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سدفة لالأ�سماك �ص.�ص.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

حمافظة   ،0601 ال�سناعية  املنطقة   ،0111 طريق   ،616 م�سنع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العا�سمة، مملكة البحرين

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157463
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كافـيار، حلوم مطبوخة، كروكيت، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فـيليه، �سمك 
للطعام،  ال�سمك  �سم�سم، غراء  زيت  �سرطانات بحرية غري حية،  ف�سيخ،  �سمك  غري حي، 
�سمك  �سلمون،  �سردين،  بي�ص،  اأ�سماك ق�سرية غري حية،  ال�سائك غري حي،  البحر  جراد 
تونا، حلزون �سدفـي غري حي، قريد�ص غري حي، �سمك حمفوظ، جمربي غري حي، �سمك 

معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سدفة لالأ�سماك �ص.�ص.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

حمافظة   ،0601 ال�سناعية  املنطقة   ،0111 طريق   ،616 م�سنع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العا�سمة، مملكة البحرين

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157464
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات  اإدارة  ا�ستف�سارات عن اإلأعمال، تدقيق احل�سابات، 
فـي  اخلرباء  خدمات  ال�سناعية،  اأو  التجارية  اإلأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  اإلأعمال،  اإدارة 
واإعالن،  دعاية  اإلأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  اإلأعمال،  تقييم  العلني،  باملزاد  البيع  الكفاية، 
عن  واإلأخبار  املعلومات  املهنية،  اإلأعمال  ا�ست�سارات  اإلأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات 
اإلأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ص  تنظيم  اإلأعمال، 
بالتجزئة،  البيع  لغايات  اإلإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ص  اإلأ�سعار،  بني  املقارنة  خدمات 
املعاجلة اإلإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة اإلإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، 
التخطيط لغايات الدعاية واإلإعالن، ت�سويق، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية 
اإدارة  خدمات  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  الطبية،  واإلإمدادات  وال�سحية  والبيطرية 

م�ساريع اإلأعمال مل�ساريع البناء، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة �سهيل ال�سناعية القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة - قطر 
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157465
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جذع  من  ال�سفلي  للق�سم  م�سدات  اأو�سحة،  مالب�ص،  قفافـيز  مالب�ص،  وكولونات،  جوارب 
اجل�سم مالب�ص داخلية، ف�ساتني، اأحذية، لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوانغت�سو ميرتو تريدينغ كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

دي�سرتيكت،  يو�سو  رود،  ميدل  دونغفنغ   ،437 منرب.   ،1901 رووم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
قوانغت�سو )بارت : بي(، اليابان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157467

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، اأجهزة واآإلت لتنقية املاء، �سوايات دوارة، معقمات هواء، طناجر 

�سغط كهربائية، حمم�سات كهربائية لكعكة الوفل، مكنات كهربائية ل�سنع القهوة، م�ساو  

مقايل عميقة كهربائية، برادات، دفايات جيب، اأجهزة بخار للوجه حمام ال�ساونا، قوارير 

املاء ال�ساخن، غاليات كهربائية، مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأفران ميكروويف 

اأجهزة طهي، اأجهزة إلإزالة املاء من املواد الغذائية الع�سوية، اآإلت خبز اخلبز، اأجهزة طبخ 

متعددة الوظائف، اأجهزة كهربائية للطهي بالبخار، م�سباح راأ�ص، مقايل بالهواء ال�ساخن، 

اآإلت ل�سنع البوظة، ثالجات واأجهزة تربيد وجممدات إلأغرا�ص التخزين الطبي، اإلأواين 

usb، م�سخن للكوؤو�ص يعمل عرب  احلرارية الكهربائية، مدفئ لليدين يعمل عرب منفذ 

منفذ usb، اأغطية تهوية، مر�سحات فالتر، تكييف لهواء، جمففات هواء جمففات، من�ساآت 

تر�سيح الهواء، م�سابيح كهربائية، خزائن تربيد، electric torches، اأفران للخبازين، 

اأجهزة  اأجهزة ت�سخني، مراجل ت�سخني، جمففات �سعر جمففات،  الهواء،  مراوح لتكييف 

فواكه،  اأوعية تربيد، حمم�سات  اأفران،  كهربائية،  اأواين طهي  الهواء، جممدات،  تكييف 

�سواين  خبز،  حمم�سات  كهربائية،  تربيد  �سناديق  اإلآإلت،  اأجزاء  بخالف  بخار  مراجل 

�سوي اأدوات طهي، مواقد اأفران، املطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأي�سر انكوربورتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف. - 5، منرب 369، فوك�سنيج ان. اآر دي، �سونغ�سان دي�ست، تايبي 

�سيتي 10541، تايون، جمهورية كوريا اجلنوبية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157477
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

با�ستا، ب�سكويت، خبز بان، قهوة، كعك، م�ستح�سرات احلبوب، �سوكوإلتة، حلويات، بوظة، 
خبز،  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  قمح،  طحني  زجنبيل،  خبز  بانكيك،  حمالة  فطائر 
معجنات، بيتزا، طعام اأ�سا�سه �سوفان، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، الوجبات اجلاهزة 

القائمة على املعكرونة، عجني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املجحم للتجارة العامة واملقاوإلت ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، ال�ساملية، قطعة)7(، �سارع �سامل املبارك، جممع منرية، دور 

)4(، الكويت
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157478
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املجحم للتجارة العامة واملقاوإلت ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، ال�ساملية، قطعة)7(، �سارع �سامل املبارك، جممع منرية، دور 

)4(، الكويت
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157573

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اأ�سواء الوا�سط للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157596

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكريات،  اأواين طهي،  �سوي  اأوعية طهي، �سواين  �سي معدنية،  اأ�سياخ  املياه،  لر�ص  اأوعية 

�سناديق زجاجية، اأ�سفنج لغايات منزلية، فرا�سي لغ�سل ال�سحون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157597

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكاكر النعناع إلإنعا�ص النف�ص، �سكاكر لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  دي اآر هارولد كاتز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5802 ويلوبي درايف لو�ص اأجنلو�ص، �سي ايه. 90038 الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157598

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جر  حبال  خيام،  للتعبئة،  الن�سيج  من  واأجربة،  اأغلفة  اأكيا�ص  حبال،  معدنية،  غري  حبال 

العربات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157600

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والتجميل  ال�سعر  ت�سفـيف  التجميل،  �سالونات  )خدمات  التجميل  �سالونات  خدمات 

والعناية بالب�سرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  حلن اجلمال للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157616

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جر  حبال  خيام،  للتعبئة،  الن�سيج  من  واأجربة،  اأغلفة  اأكيا�ص  حبال،  معدنية،  غري  حبال 

العربات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157620
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مراوح لتكييف الهواء، اأفران، اأجهزة ومعدات طهي، مواقد اأجهزة ت�سخني، �سواين �سوي 
كهربائية  مراوح  طهي،  حلقات  �سحية،  اأدوات  من  اأجزاء  لليدين  مغا�سل  طهي،  اأدوات 

لال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157623
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سردين،  حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  حي،  غري  �سمك  فـيليه،  طرية  �سمك  �سرائح  كافـيار، 
�سلمون، �سمك تونا، جمربي غري حي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املراعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:8524، الريا�ص 11492، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157628

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سفرية، حقائب  املخيمات، حقائب  فارغة لالأدوات، حقائب  اأكيا�ص جلدية  ت�سوق،  اأكيا�ص 

للريا�سة، اأكيا�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157629

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النار  ملواقد  للحريق،  مقاوم  اأر�سيات،  ح�سري  �سجاد،  اأرجل،  مم�سحات  اأر�سيات،  اأغطية 

وال�سواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157630
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكاكر لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  دي اآر. هارولد كاتز، ال ال �سي.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوإليــات   90038 ايه.  �سي  اأجنلـــو�ص،  لــو�ص  درايـــف  ويلوبـــي   5802 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحـدة اإلأمريكيـة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157631
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مراوح لتكييف الهواء، اأفران، اأجهزة ومعدات طهي، مواقد اأجهزة ت�سخني، �سواين �سوي 
كهربائية  مراوح  طهي،  حلقات  �سحية،  اأدوات  من  اأجزاء  لليدين  مغا�سل  طهي،  اأدوات 

لال�ستخدام ال�سخ�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157632

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكريات،  اأواين طهي،  �سوي  اأوعية طهي، �سواين  �سي معدنية،  اأ�سياخ  املياه،  لر�ص  اأوعية 

�سناديق زجاجية، اأ�سفنج لغايات منزلية، فرا�سي لغ�سل ال�سحون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157633

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكاكني لل�سيد، عدد يدوية تدار باليد، مالعق، عدد احلدائق تدار باليد، معدات زراعية 

تدار باليد، اأدوات قطع عدد يدوية، مقاب�ص معدنية لالأدوات اليدوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157634

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النار  ملواقد  للحريق،  مقاوم  اأر�سيات،  ح�سري  �سجاد،  اأرجل،  مم�سحات  اأر�سيات،  اأغطية 

وال�سواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157635

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكاكني لل�سيد، عدد يدوية تدار باليد، مالعق، عدد احلدائق تدار باليد، معدات زراعية 

تدار باليد، اأدوات قطع عدد يدوية، مقاب�ص معدنية لالأدوات اليدوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم، بريدة، طريق امللك خالد، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157639

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات التاأمني، ال�سم�سرة، خدمات مكاتب اإلئتمان، �سريفة، التمويل التباديل، ا�ستثمار 

اإلأموال، ال�سرافة، املقا�سة املالية، تنظيم التح�سيل املايل، القرو�ص املالية متويل، تقدير 

التمويلية،  اخلدمات  والعقارات،  امل�سرفـية  واإلأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  ال�سرائب، 

مالية،  ا�ست�سارات  املايل،  التحليل  بالرهانات،  اخلا�سة  امل�سرفـية  اإلأعمال  املالية،  اإلإدارة 

ا�ست�سارات التاأمني، حتويل اإلأموال اإلكرتونيا، املعلومات املالية، معلومات التاأمني، حفظ 

اإلأ�سياء الثمينة كوديعة، اإ�سدار بطاقات اإلئتمان، �سريفة �سبكية، خدمات ت�سفـية اإلأعمال 

املالية، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع اإلإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد 

للغري، ا�ستثمار اأموال، خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، اأبحاث مالية، 

التحويل اإلإلكرتوين للعمالت اإلفرتا�سية، التقييم املايل إلأ�سول امللكية الفكرية، متويل 

اجلماعي، خدمات دفع املحفظة اإلإلكرتونية.

املركزي. هيئة حكومية قطرية )قانون رقم 13 ل�سنة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرف قطر 

2012 باإ�سدار قانون م�سرف قطر املركزي وتنظيم املوؤ�س�سات املالية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�ص.ب:  الوطني،  قطر  متحف  خلف  املركزي،  قطر  م�سرف  بناية  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1234- الدوحة، قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157687

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجنحة الربيع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157748

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ر�سم اخلرائط،  امل�سح، خدمات  البيولوجية،  اإلأبحاث  اإلأرا�سي،  م�سح  امل�سح اجليولوجي، 

.PaaS من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سقر للروبوتات الذاتية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان - جممع احل�سني لالأعمال، اإلأردن

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157749

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، اأمالح ق�سارة، م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات جتميل 

إلأغرا�ص  قطني  غزل  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  اإل�سكافـي،  �سمع  للرمو�ص، 

التجميل، اأقالم جتميلية، لوا�سق لغايات التجميل، كرميات جتميلية، �سمع للجلد املدبوغ، 

م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�ستح�سرات م�سادة لل�سوا�ص للغايات املنزلية، خال�سات زهور 

عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيت الورد، ايونون 

عطر، غ�سوإلت لو�سن، إلأغرا�ص التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، عطور، �سناعة 

عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، �سابون إلإزالة الروائح الكريهة، قطع من 

�سابون الزينة، �سابون م�ساد للعرق، حليب اللوز إلأغرا�ص التجميل، عطور زيوت طيارة، 

احلالقة،  بعد  ملا  لو�سن،  غ�سول  التجميل،  لغايات  األوان،  مزيالت  ق�سر  م�ستح�سرات 

غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  النف�ص،  اإنعا�ص  �سرائح  الفم،  رائحة  إلإنعا�ص  رذاذات 

طبية، م�ستح�سرات ال�سبار إلأغرا�ص جتميلية، زيت اللوز، �سابون اللوز، كهرمان عطر، 

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، طالء ال�سفاه، اأعواد قطن إلأغرا�ص التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة روؤى الطبيعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ،14722-7630 الريا�ص   ،5279 رقم  ملحة، وحدة  �سارع  املروة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157750

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بالنظافة  للعناية  طبية  غري  مطهرات  ال�سفاه،  اأحمر  علب  م�سنعة،  إل�سقة  اأظافر 

اإلأظافر، معطر هواء مع  التجميل، مزيالت طالء  اأع�ساب لغايات  ال�سخ�سية، خال�سات 

اأعواد )عيدان( خ�سبية، جيل للعني م�سحح ي�ستخدم إلأغرا�ص جتميلية، ملمع اأظافر، اأقالم 

خال�سات  عطرية،  زيوت  بخور،  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  جتميلية،  كرميات  جتميلية، 

زهور عطور، مكياج، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت 

للعطور والروائح، ايونون عطر، غ�سوإلت لو�سن، إلأغرا�ص التجميل، م�ستح�سرات جتميل 

احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، �سامبو، عطور، اأظافر م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية 

باإلأظافر، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، م�ساحيق مكياج، اأقالم احلواجب، اأ�سباغ 

جتميلية، حجر ال�سبة مطهر، حليب اللوز إلأغرا�ص التجميل، عطور زيوت طيارة، مزيالت 

م�سكرة،  التجميل،  إلأغرا�ص  لالأوعية  قاب�سات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح 

جتميلية،  إلأغرا�ص  ال�سبار  م�ستح�سرات  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  البخور،  اأعواد 

ملمعات �سفاه، بال�سم لغري اإلأغرا�ص الطبية، زيت اللوز، كهرمان عطر، �سابون لتن�سيع 

الن�سيج، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، طالء ال�سفاه، اأقنعة جتميلية، ملمع اأظافر، 

م�ستح�سرات مكياج، رمو�ص م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ص، ماء الكولونيا، اأطقم 

جتميل، م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  ا�ص ايه بي جي اأوبتيموم لال�ستثمار ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 3508، دبي - اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157751

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ص اأند بي جلوبال انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوإليات   ،10041 واي  ان  نيويورك،  �سرتيت،  واتر   55 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157752

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة املوؤمترات، معلومات عن الرتبية والتعليم، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، 

تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ص اأند بي جلوبال انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوإليات   ،10041 واي  ان  نيويورك،  �سرتيت،  واتر   55 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157756
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
طفايات احلريق، اأجهزة اإطفاء النريان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايرتري�ص يو ا�ص ايه، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8435 ان. 90 تي ات�ص �سرتيت، �سويت 2، �سكوت�سديل، ايه زد 85258، 
الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157757
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيت اللوز، كهرمان عطر، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأقنعة جتميلية، خ�سب معطر، 
م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب اإلأرز، م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء  الكباد،  من  عطرية  زيوت  للرمو�ص،  جتميل 
البوتا�سيوم، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا،  جتميل، كرميات جتميلية، هيبوكلوريد 
بخور، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، زيوت لغايات 
التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، ايونون عطر، 
نعناع  زيت عطري،  النعناع  خال�سات  تواليت،  مواد  التجميل،  إلأغرا�ص  لو�سن،  غ�سوإلت 
ل�سناعة العطور، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة 
عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، اأقالم احلواجب، عطور زيوت طيارة، رذاذات 
الكباد،  ال�سبار إلأغرا�ص جتميلية، زيوت عطرية من  الفم، م�ستح�سرات  رائحة  إلإنعا�ص 

م�ستح�سرات الكوإلجني لغايات جتميلية، غ�سول العني لي�ص لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة بحر املنتجات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اإلأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي 23، �ص.ب:  �سارع  العليا،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
5497، الريا�ص 51422، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-268-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157760
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

طبية،  لغايات  ر�سا�سات  طبية،  لغايات  حماقن  لال�ستن�ساق،  اأجهزة  اإلأ�سنان،  طب  اأجهزة 
اأجهزة  اإل�سطناعي،  للتنف�ص  اأجهزة  ا�سطناعي،  للتنف�ص  كمامات  طبية،  واأدوات  اأجهزة 
اأجهزة  اأجهزة ت�سخي�ص لغايات طبية،  اأجهزة كهربائية لطب اإلأ�سنان،  ومعدات بيطرية، 

ومعدات جراحية، �سفاطات اأنفـية، اأقنعة تنف�ص للتنف�ص اإل�سطناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براون جي ام بي ات�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فرانكفورتر �سرتيت، 145 كرونربج اإم. تاونو�ص، 61476، اأملانيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157897
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زجاجات،  زخرفـية،  زجاجية  كرات  كهربائية،  وغري  كهربائية  الفلني،  �سدادات  فتاحات 
معزولة  اأوعية  قوارير،  معدنية،  �سي  اأ�سياخ  كهربائية،  وغري  كهربائية  قوارير،  فتاحات 
حراريا، اآنية لل�سرب، خزفـيات لغايات منزلية، اأواين زجاج، قرون �سرب، مكاوي اأو مكاب�ص 
للمطبخ،  تقطيع  األواح  للطهي،  قوالب  اأوعية طهي،  اأواين زجاجية،  بلور  العنق،  إلأربطة 
علب لالأم�ساط، حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة، فرا�سي قطرية طويلة املقب�ص، زجاج 
امل�ستخدم  بخالف  زجاجي  �سوف  املباين،  زجاج  با�ستثناء  م�سغول  �سبه  اأو  م�سغول  غري 
اأو  املنزيل  لال�ستعمال  حاويات  الفتات،  �سواين  كهربائية،  غري  للمطبخ  مطاحن  للعزل، 
حامالت  مائدة،  اأواين  �ساي  اأطقم  اأطباق،  والنباتات،  الزهور  ل�سقاية  مر�سات  للمطبخ، 
وال�سوك  ال�سكاكني  اأدوات مائدة بخالف  �ساي،  اأباريق  �سكريات، كوؤو�ص،  للمائدة،  مناديل 
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منتج  املركبات  لنوافذ  زجاج  دقيقة،  كهربائية  مو�سالت  على  يحتوي  زجاج  واملالعق، 
�سبه جاهز، اأطباق مائدة، �سخانات غري كهربائية لر�ساعات اإلأطفال، �سناديق زجاجية، 
اأواين  قهوة  اأطقم  للقهوة،  يدوية  ال�ساي، مطاحن  كرات حلفظ  كهربائية،  غاليات غري 
مائدة، مر�سحات غري كهربائية للقهوة، اأباريق قهوة غري كهربائية، مقايل جموفة غري 
اأباريق، اأوعية مطبخ، اأواين مطبخ،  كهربائية، �سواين لغايات منزلية، اأغطية لل�سحون، 
اأواين طهي غري كهربائية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي، غاليات 
قهوة غري كهربائية، م�سافـي �ساي، حافظات �سوائل، كوؤو�ص كبرية لها يد، فرا�سي لغ�سل 
ال�سحون، اأدوات قطع الكعك املحلى الب�سكويت، اأوعية الكعك املحلى، اأكواب من الورق اأو 
إلأباريق  قما�ص  اأغطية  واحدة،  مرة  لال�ستعمال  مائدة  اأطباق  �سرب،  كوؤو�ص  البال�ستيك، 
ال�ساي، حافظات �سوائل حممولة، مطاحن مطبخية غري كهربائية، قوالب باردة لتربيد 
للموائد، بطاقات إلأواين  الن�سيج  الورق وإل من  لي�ست من  وامل�سروبات، مفار�ص  اإلأغذية 
لي�ست  للطبخ،  �سبكية  اأكيا�ص  ال�ساي،  إلأكيا�ص  �سحون  �سكر،  مالقط  ح�سالة،  ال�سرب، 
لال�ستخدام فـي اأفران امليكروويف، طاجني )اأواين طهي( غري كهربائية، اأحوا�ص �سرب، 
اأوعية،  اأواين، حوجالت زجاجية  اأوعية زجاجية مكورة  اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة، 
اأطقم اأوعية الطهي، اأم�ساط ل�سعر الفر�ص، مرطبانات زجاجية، اأوعية �سرب، اأوعية عزل 
حراري للم�سروبات، �سناديق معدنية ل�سرف املناديل الورقية، علب �ساي، اأطباق عميقة، 

قوارير للزيت وامللح وما �سابه تو�سع على الطاولة، �سدادات اأغطية، زجاجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بي�سان لتجارة اإلأدوات املنزلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 33 �سارع الرا�ص، ديرة، الرا�ص، دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157899
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري  النقل اجلوي،  امل�سافرين،  حرا�سة 
اإلأماكن  إلرتياد  النقل  خدمات  بحرية،  رحالت  تنظيم  اخليول،  تاأجري  القوارب،  تاأجري 
ال�سياحية، ت�سغيل الهوي�سات، النقل بوا�سطة العبارات، تاأجري املركبات، تاأجري احلافالت، 
ال�سم�سرة  امل�سافرين،  نقل  ال�سفر،  مقاعد  حجز  ركاب،  نقل  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب 
فـي ال�سحن، ال�سم�سرة فـي النقل، خدمات قيادة ال�سيارات، معلومات النقل، تاأجري غرف 
املقعدين،  كرا�سي  تاأجري  لل�سفر،  احلجز  للنقل،  احلجز  الغو�ص،  بدإلت  تاأجري  الغو�ص، 
خدمات التعبئة، النقل اللوجي�ستي، تاأجري الطائرات، تاأجري حافالت، ا�ستئجار ال�ساحنات، 

النقل بوا�سطة القوارب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص ) معار�ص ( �ص.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 5546، اأبو ظبي، اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157900
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري مرافق اإل�ستادات، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، خدمات املع�سكرات الريا�سية، 
خدمات  العرو�ص  تنظيم  امل�سرحية،  للعرو�ص  املقاعد  حجز  الريا�سية،  املنا�سبات  توقيت 
متعهدي احلفالت، تاأجري مالعب التن�ص، خدمات الكاروكي، تف�سري لغة اإلإ�سارة، تنظيم 
خدمات  املالهي،  حدائق  خدمات  الريا�سية،  املالعب  تاأجري  املو�سيقية،  احلفالت  واإدارة 
تاأجري  والتعليم،  الرتبية  خدمات  توفـري،  اإلإ�ستجمام  و�سائل  امل�سيف،  خدمات  الت�سلية، 
واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفـري  م�سرحية،  م�ساهد 
اإلجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتفـيه، تنظيم املعار�ص لغايات 
تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات  الغولف،  لعبة  ت�سهيالت  توفـري  تعليمية،  اأو  ثقافـية 
اللياقة البدنية وال�سحية، خدمات مع�سكرات العطالت للرتفـيه، عر�ص متثيليات حية، 
تنظيم املباريات الريا�سية، تنظيم حفالت ترفـيه، معلومات عن اإل�ستجمام، تاأجري معدات 

الغط�ص، تاأجري معدات الريا�سة عد املركبات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص ) معار�ص ( �ص.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 5546، اأبو ظبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157903

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات بيوت اإلعتكاف، توفـري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، تاأجري اأماكن اإلإقامة املوؤقتة، 

خدمات مكاتب تاأمني اإلإقامة الفنادق والنزل، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، 

احلانات  خدمات  احليوانات،  اإيواء  الفنادق،  فـي  احلجز  النزل،  حجز  الفنادق،  خدمات 

تاأجري  املوؤقتة،  اإلإقامة  اأماكن  حجز  اإقامة،  اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات  البارات، 

غرف اإلجتماعات، تاأجري اخليم، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص ) معار�ص ( �ص.م.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 5546، اأبو ظبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157905
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة ومعدات جراحية، م�سخات لغايات طبية، اأجهزة واأدوات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�ســي  نيوبرون�سويـــك،  بـــالزا،  انـــد جون�ســـون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�ســـون 

08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157906
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، غ�سول لو�سن، لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل، كرميات 
جتميلية، غ�سوإلت لو�سن، إلأغرا�ص التجميل، مواد تواليت، م�ستح�سرات جتميل للعناية 

بالب�سرة، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�ســي  نيوبرون�سويـــك،  بـــالزا،  انـــد جون�ســـون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�ســـون 

08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158084
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

.pharmaceuticals ،م�ستح�سرات �سيدإلنية، اأدوية لالأغرا�ص الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوروفانت �ساين�سيز جي ام بي ات�ص
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيادكت�سرتا�سه 8، بازل �سي ات�ص - 4051، �سوي�سرا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158085
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأغطية لتدفئة اليدين مالب�ص، ذراعات اأجزاء من الثياب، اأو�سحة تغطي الكتفـني وال�سدر، 
ف�ساتني، اأربطة راأ�ص مالب�ص، طرحات، الكابات، لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع، اأردية 
�سروالية، لفاعات من ري�ص، جوارب وكولونات، واقيات مالب�ص، اأطر هياكل، قبعات، مباذل، 
عباءات الكهنة، مالب�ص، فرو مالب�ص، مالب�ص جاهزة، مالب�ص خارجية، قفافـيز مالب�ص، 
بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�ص، تريكو األب�سة، �ساإلت من الفرو، طماقات اأغطية لل�ساق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النهار املتحدة التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الرقم  املبنى 2717،  ، رقم  الهيل  �سارع �سجرة  الهنداوية،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  جدة، حي 
الدور  �سهيون،  بن  22321، مركز  الربيدي  الرمز   ،7634 اإلإ�سافـي 

الرابع مكتب رقم 407، 22321، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158086
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأبحاث  العينات،  توزيع  ال�سلع،  عر�ص  واإلإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  اإلإعالنات،  ل�سق 
فـي  اإل�سرتاكات  تنظيم  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  اإلإعالنية،  امل�ساحات  تاأجري  الت�سويق، 
جتارية  معلومات  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ص  تنظيم  لالآخرين،  ال�سحف 
ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة اإلإدارية لطلبات ال�سراء، 
ت�سويق،  اإلإح�سائيات،  جتميع  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�ص  التجارية  اإلإدارة  معاجلة 

عر�ص �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نر�سن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

وحدة  الديرة،  حي  حممد،  بن  عبداللـه  بن  تركي  اإلأمام   2709 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية  اململكة  اإلإ�سافـي 6895،  الرقم  الريا�ص 12634،  رقم 370، 

ال�سعودية 
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 
�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158101
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سفلت، قار، خر�سانة، عنا�سر بناء خر�سانية، منتجات قارية للبناء، اأ�سمنت، مواد لتعبيد 
وطالء الطرق، اأ�سمنت مائع، طالءات من اإلأ�سمنت �سامدة للنار، طالءات قارية للت�سقيف، 
لباد للبناء، قار الفحم، مواد رابطة إلإ�سالح الطرق، فلني جممع للبناء، حبيبات زجاجية 
غري  اأ�سقف  معدنية،  غري  اأر�سيات  بناء،  مواد  طالءات  للبناء،  ف�سيف�ساء  الطرق،  لتعليم 
معدنية للمباين، مواد طالء الطرق، ثاين اأك�سيد ال�سيليكون كوارتز، اأحوا�ص عائمة غري 
معدنية إلإر�ساء القوارب، مواد تقوية غري معدنية للبناء، مواد غري معدنية للبناء، اأن�سجة 

اأر�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اأ�سا�ص لكيماويات مواد البناء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم املنطقة: 57، رقم املبنى: 348، رقم ال�سارع: 39، رقم �سندوق 
الربيد: 40021، الدوحة، قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/26
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158155
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

.pharmaceuticals ،م�ستح�سرات �سيدإلنية، اأدوية لالأغرا�ص الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوروفانت �ساين�سيز جي ام بي ات�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيادكت�سرتا�سه 8، بازل �سي ات�ص - 4051، �سوي�سرا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158307
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل، الرعاية ال�سحية، زراعة ال�سعر، خدمات املنتجعات ال�سحية، 
التمري�ص،  دور  خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  التدليك،  امل�ساج  الطبية،  العيادات  خدمات 
خدمات القابالت، التمري�ص الطبي، اجلراحة التقوميية، الو�سم، خدمات العالج، تاأجري 
املعدات الطبية، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، خدمات التحليل الطبي إلأغرا�ص 

الت�سخي�ص والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  عيادة األتا ديرما �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�ساطئ فـيال  الثانية �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اإلإمارات العربية املتحدة، دبي جمريا 

�سندوق الربيد 112666
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158380
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل،  الب�سائع،  الب�سائع، خزن  ت�سليم  ال�سلع،  الطرود، تغليف  ت�سليم  بال�سيارات،  النقل 
النقل ب�سيارات اإلأجرة، تغليف الب�سائع، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، ت�سليم الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  ال�سوق البلدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

 ،21 رقم  عقار   ،955 ال�سارع  رقم  املركزي،  ال�سوق   ،85 رقم  املنطقة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املعمورة، الدوحة - قطر 

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158381
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأو�ساط لال�ستنبات البكتريي، م�ستح�سرات جرثومية لالإ�ستخدامات الطبية والبيطرية، 
والبيطري،  الطبي  لال�ستخدام  دقيقة  حية  كائنات  م�ستنبتات  فـيتامينية،  م�ستح�سرات 
اأغذية حمية معدة لغايات طبية، اأغذية للر�سع واإلأطفال، م�سروبات حمية معدة لغايات 
طبية، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، اإ�سافات معدنية اإلى الغذاء، اإ�سافات غذائية، 

مالحق زإلل غذائية، مكمالت غذائية من الربوتني، حليب جمفف للر�سع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

# 15 - 01 فري�سر تاور، �سنغافورة 069547،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 182 �سي�سيل �سرتيت، 
�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158382
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيوت  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة  زبدة،  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام،  بي�ص  زإلل 
للطعام، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، حليب، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، لنب 
رائب، كفـري م�سروب من احلليب، كومي�ص م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون 
خمفوقة،  ق�سدة  نباتي،  �سمن  احلليب،  منتجات  خمي�ص،  لنب  فـيها،  ال�سائد  هو  احلليب 
روب اللنب، لنب �سويا، حليب خمفوق، حليب زإليل، خمائر )احلليب( إلأغرا�ص الطهي، 
حليب مركز، �سميتانا ق�سدة حمم�سة، ريازنكا حليب خمتمر مطهو، برو�ستكفا�سا حليب 
بدائل  مك�سرات،  اأ�سا�سه  معجون  ال�سوفان،  حليب  جمفف،  حليب  اإلأرز،  لنب  حمم�ص، 
احلليب، حليب الفول ال�سوداين، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، م�سروبات اأ�سا�سها 

حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، اجلنب املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فونتريا براندز )�سنغافورة( بي تي اي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

# 15 - 01 فري�سر تاور، �سنغافورة 069547،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 182 �سي�سيل �سرتيت، 
�سنغافورة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158386
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قما�ص خمطط للتطريز، قما�ص �سوفـي، اأقم�سة حمبوكة، قما�ص، من�سوجات قطنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممود عبدالرحيم عبداللـه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ديرة، راأ�سة اخليمة، دبي، اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158403

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سبكة  على  وغريها  ال�سحف  )ن�سر  اإلإنرتنت  على  اإلإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر 

املعلوماتية )اإلإنرتنت((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلأول لل�سحافة والن�سر واإلأعالن �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سحم، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158484

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

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

خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  البارات،  احلانات  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتزا هت انرتنا�سيونال، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوإليات   ،75024 اك�ص  تي  بالنو  درايف  كوربرات   7100 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158499
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيت اللوز، لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، م�ستح�سرات تعطري 
طالء  عطر،  كهرمان  اللوز،  �سابون  خ�سبية،  )عيدان(  اأعواد  مع  هواء  معطر  الهواء، 
م�ستح�سرات  الربغموت،  زيت  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  إلأغرا�ص  قطن  اأعواد  ال�سفاه، 
مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب اإلأرز، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات 
جتعيد ال�سعر، رمو�ص م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ص، زيوت عطرية من الكباد، 
جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  للحيوانات،  جتميل  م�ستح�سرات  الكولونيا،  ماء 
دهون  مزيالت  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  التجميل،  إلأغرا�ص  قطني  غزل 
بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، 
اأثريية، زيوت عطرية،  ال�سعر، خال�سات  اإزالة  �سعر، �سمع  ماء اخلزامى، بخور، مزيالت 
خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات تنظيف، منكهات للكعك زيوت عطرية، زيت 
الغلتريية، جريانيول، مواد دهنية إلأغرا�ص التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني إلأغرا�ص 
التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، اأيونون عطر، غ�سوإلت لو�سن، إلأغرا�ص التجميل، 
العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري،  زيت  النعناع  خال�سات  التواليت،  لغايات  منظف  حليب 
م�ستح�سرات  م�ستعارة،  اأظافر  العطور،  ل�سناعة  م�سك  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 
من  قطع  الكريهة،  الروائح  إلإزالة  �سابون  مكياج،  م�ساحيق  بالب�سرة،  للعناية  جتميل 
�سابون الزينة، اأقالم احلواجب، اأ�سباغ جتميلية، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون 
زيوت طيارة،  التجميل، عطور  إلأغرا�ص  اللوز  ال�سبة مطهر، حليب  للعرق، حجر  م�ساد 
اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، 
التجميل،  إلأغرا�ص  لل�سف  زينة  ر�سوم  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت 
لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  اإلأ�سنان،  اأطقم  ملمعات  التجميل،  إلأغرا�ص  لالأوعية  قاب�سات 
م�سكرة، رذاذات إلإنعا�ص رائحة الفم، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�ص 
م�ستح�سرات  النف�ص،  اإنعا�ص  �سرائح  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�ص  قطع  اإلأ�سنان، 
الغ�سل إلأغرا�ص �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 
إلأغرا�ص جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري اإلأغرا�ص الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم 
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لغري اإلأغرا�ص الطبية، �سامبو جاف، زيوت عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، علب 
م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  ال�سفاه،  اأحمر 
للعناية  طبية  غري  مطهرات  جتميلية،  لغايات  الكوإلجني  م�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم 
بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، غ�سول العني لي�ص لغايات طبية، 
اإنعا�ص  م�ستح�سرات  لالأطفال،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  إلأغرا�ص  تدليك  �سموع 
رائحة الفم إلأغرا�ص النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، 
جتميلية،  إلأغرا�ص  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة 
حجارة تنعيم، حجارة حالقة مطهرة اإلأدوية القاب�سة، �سابون، �سابون حالقة، كرميات 
التجميل، زيوت للعطور والروائح،  اأظافر، كولونيا، زيوت لغايات  الب�سرة، ملمع  تبيي�ص 
مواد تواليت، �سامبو، عطور، م�ستح�سرات العناية باإلأظافر، �سناعة عطور، م�ستح�سرات 
مناديل  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  للزينة،  التالك  م�سحوق  حالقة، 
الوقاية  م�ستح�سرات  م�سنعة،  إل�سقة  اأظافر  جتميلية،  لو�سن،  بغ�سوإلت  م�سربة  ورقية 
من ال�سم�ص، مناديل مبللة مب�ستح�سرات إلإزالة مواد التجميل، �سرائط تبيي�ص اإلأ�سنان، 

مزيالت طالء اإلأظافر، ملمع اأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�ســي  نيوبرون�سويــك،  بــالزا،  جون�ســـون  انــــد  جون�ســـون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حـــــــق االولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158500

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد ل�سق إلأطقم اإلأ�سنان، م�ستح�سرات تنقية الهواء، مواد غذائية زإللية لغايات طبية، 

للم�سابني  �ساي  ل�سقات،  �سيدإلنية،  لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زإللية  م�ستح�سرات 

لالإ�ستخدامات  جرثومية  م�ستح�سرات  معقم،  قطن  مطهر،  قطن  مطهرات،  بالربو، 

الطبية والبيطرية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية، 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  بل�سم  �ساغطة،  اأربطة  طبية،  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات 

لعالج احلروق، �سراب لغايات طبية، كب�سوإلت لالأدوية، م�ستح�سرات �سيدإلنية، قطرات 

ت�ستخدم  حماليل  اإلإم�ساك،  لعالج  اأدوية  فـيتامينية،  م�ستح�سرات  �سمادات،  عينية، 

ال�سم�ص،  الال�سقة، قطن لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدإلنية لعالج حروق  للعد�سات 

�سمادات طبية، مطهرات لغايات �سحية، عالجات مه�سمة لغايات �سيدإلنية، م�سكنات، 

�سا�ص للت�سميد،  اأدوية حممولة ومعباأة، مياه حارة، منقوعات دوائية، �ساي دوائي،  علب 

�سمغ لغايات طبية، زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، غ�سوإلت لو�سن، لغايات �سيدإلنية، علكة 

لغايات طبية، مراهم عطرية لغايات طبية، اأم�سال، اأقرا�ص دواء لغايات �سيدإلنية، فوط 

�سحية، م�ستح�سرات �سيدإلنية للعناية بالب�سرة، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، م�ستح�سرات 

�سيدإلنية لعالج ق�سرة الراأ�ص، كب�سوإلت لغايات �سيدإلنية، جذور دوائية، مقويات اأدوية، 

حلروق  مراهم  طبية،  لغايات  معدة  حمية  اأغذية  حتاميل،  طبية،  لغايات  إل�سقة  اأربطة 

اأمالح ا�ستحمام لغايات طبية، بيكربونات ال�سودا لغايات �سيدإلنية، م�سروبات  ال�سم�ص، 

�سيدإلنية،  لغايات  �سليلوز  ا�سرتات  �سحية،  �سراويل  بطانات  طبية،  لغايات  معدة  حمية 

اثريات �سليلوز لغايات �سيدإلنية، زبدة الطرطري لغايات �سيدإلنية، �سراب دوائي، مواد 

ما�سة  فوط  الال�سقة،  العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  الطبي،  لال�ستخدام  معدة  حمية 

للم�سابني بال�سل�ص، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوإلت لو�سن، �سيدإلنية، غ�سوإلت فم لغايات 

طبية، اإ�سافات غذائية، كابتات ال�سهية لغايات طبية، م�ستح�سرات تو�سيع ال�سعب الهوائية، 
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م�ستح�سرات دوائية لنمو ال�سعر، عوامل مقوية لغايات طبية، م�ستح�سرات اإزالة الروائح 

اأطفال  الهواء، بخاخ تربيد لالأغرا�ص الطبية، حفاظات للر�سع، حفا�سات  الكريهة من 

على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، غ�سول العني طبي، حبوب 

منع احلمل وقمع ال�سهية، حبوب الت�سمري، حبوب م�سادة لالأك�سدة، مالحق زإلل غذائية، 

لغايات طبية، كوإلجني  اأعواد قطنية  ال�سباب،  disinfectants، م�ستح�سرات لعالج حب 

لغايات طبية، م�ستخل�سات نباتية لغايات �سيدإلنية، خال�سات اأع�ساب لال�ستخدام الطبي، 

لغايات  قاب�سة  مواد  واإل�ست�سفائية،  الطبية  لالأغرا�ص  مغذية  �سيدإلنية  م�ستح�سرات 

احلالقة،  بعد  ملا  طبي  لو�سن  للجراثيم،  م�ساد  غ�سول  للجراثيم،  م�ساد  �سابون  طبية، 

�سامبو جاف  لل�سعر،  الطبية، لو�سن طبي  ال�سخ�سية  العناية  �سامبو طبي، م�ستح�سرات 

فـي  للم�ساعدة  النيكوتني  لبان  الفـيتامينية،  املكمالت  من  رقعات  طبي،  �سابون  طبي، 

اإلمتناع عن التدخني، رقعات النيكوتني للم�ساعدة فـي اإلمتناع عن التدخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك،  بــالزا،  جون�ســون  انــد  جون�ســـون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158501
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برامج حا�سوب م�سجلة، برجميات حا�سوب م�سجلة، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، برامج 
اأجهزة  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب 

حممولة لتقفـي الن�ساط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�ســي  نيوبرون�سويـــك،  بـــالزا،  جون�ســـون  انــد  جون�ســون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158502
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطاطية،  �سمادات  طبية،  لغايات  �ساخن  هواء  هزازات  ال�ساخن،  بالهواء  العالج  اأجهزة 
اأحذية لغايات طبية، خمدات م�سخنة كهربائية لغايات طبية، اأجهزة واأدوات طبية، �سمادات 
جب�سية لغايات جتبريية جبائر العظام، اأجهزة لعالج حب ال�سباب، مالب�ص �ساغطة، جهاز 
رقعات  طبية،  لغايات  اأ�ساور  اجل�سم،  تكوين  مراقبة  جهاز  اجل�سم،  فـي  الدهون  مراقبة 

تربيد لالأغرا�ص الطبية، كمادات تربيد لالأغرا�ص الطبية، �سمادات ال�سغط اإلأبري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سـي  نيوبرون�سويـــك،  بــالزا،  جون�ســون  انـــد  جون�ســون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM

-284-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158503
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سنان  فرا�سي  اأ�سنان،  تنظيف  عيدان  حامالت  اأ�سنان،  فرا�سي  اإلأ�سنان،  تنظيف  عيدان 
كهربائية، روؤو�ص فر�ص اإلأ�سنان الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك،  بالزا،  جون�سون  اند  جون�سون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158504
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإلإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�ص �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات 
البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 
اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، 
برامج اإدارة وإلء امل�ستهلكني، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

وال�سحية واإلإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك،  بـــالزا،  جون�ســون  انــد  جون�ســون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158505
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، ن�سر الن�سو�ص خالف ن�سو�ص الدعاية 
واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  ندوات،  واإدارة  تنظيم  الكتب،  ن�سر  واإلإعالن، 
املعار�ص  تنظيم  التعليمية،  اإلمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  اإلجتماعات، 
لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم 
توفـري  اإلإنرتنت،  على  اإلإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة 
املطبوعات اإلإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، اإر�ساد التدريب، توفـري الفـيديوهات 
غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي اإلحتياجات اخلا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويــك،  بالزا،  جون�ســـون  اند  جون�ســون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158506
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  التجميل،  اأبحاث  التكنولوجيو،  اإلأبحاث 
اإلأ�سا�سي  النظام  تطوير  العلمي،  البحث  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة 

للكمبيوتر، اأبحاث طبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويــك،  بـــالزا،  جون�ســون  انــد  جون�ســون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158507
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة الطبية،  ال�سعر، الرعاية ال�سحية،  خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح 
خدمات فنيي الب�سريات، العالج الطبيعي، خدمات طب اإلأ�سنان، خدمات دور التمري�ص، 
التمري�ص الطبي، الن�سائح ال�سيدإلنية، زراعة ال�سعر، خدمات التطبيب عن بعد، ا�ست�سارة 
التحليل  خدمات  اإلإعاقة،  ذوي  لالأفراد  طبية  ن�سائح  اإلأ�سنان،  تقومي  خدمات  �سحية، 
الطبي إلأغرا�ص الت�سخي�ص والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية، الفح�ص الطبي 

خا�سة للك�سف عن ومعاجلة اإلأمرا�ص املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك،  بــالزا،  جون�ســون  انــد  جون�ســـون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933، الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/10
اأبو غزالة للملكية الفكرية ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 2366 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
حـــــــق االأولويـــــــة: )رقم اإلأولوية: 86526 - تاريخ اإلأولوية: 2022/5/17 - بلد اإلأولوية: 

) JM
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158600

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سويق عرب الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  م�ساريع الفار�ص احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158930

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سي ت�سلق اجلبال )اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة، جلود احليوانات اخلام اأو 

املدبوغة، �سناديق وحقائب نقل اإلأمتعة، املظالت وال�سما�سي وع�سي اخليزران، ال�سياط، 

�سروج واأطقم خيل، اأطواق واأر�سنة ومالب�ص للحيوانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت �سهاب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سندوق الربيد: 4614، دبي، اإلإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

اإلأولى للملكية الفكرية �ص.م.م ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: 

�ص.ب: 123 ر.ب: 111 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

-288-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159929

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل املالب�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة حكاية الرثيا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160158

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع النظارات الطبية وال�سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اإل�ست�سراق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153517

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ساونا،  التجميل، توفري مرافق وخدمات  ال�سحية )�سبا(، �سالونات  املنتجعات  خدمات 

العالج  اجلمال، خدمات  ون�سائح حول  ا�ست�سارة  اجل�سم،  ونحت  التخ�سي�س  خدمات 

الزهور،  ترتيب  النقاهة،  األأليفة، خدمات منزلية  باحليوانات  العناية  بالروائح، خدمات 

خدمات ال�سبا ال�سحية، تدليك، الب�ستنة، ت�سميم املناظر الطبيعية، مبا فـي ذلك جميع 

اخلدمات املذكورة اأعاله املقدمة اإلكرتونيا اأو عرب األإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر 

اأو عرب األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرألندز( بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كينجزفوردويج 151, 1043 جي ار اأم�سرتدام، هولندا
تاريـخ تقدمي الطلب: 16 /2022/3

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154803

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التخ�سي�س  خدمات  ال�ساونا،  وخدمات  مرافق  توفري  التجميل،  �سالونات  ال�سبا،  خدمات 

وت�سكيل ال�سكل، ا�ست�سارة ون�سائح حول اجلمال، خدمات العالج العطري، خدمات العناية 

ال�سحية،  ال�سبا  خدمات  الزهور،  ترتيب  النقاهة،  منزلية  خدمات  األأليفة،  باحليوانات 

اأعاله  املناظر الطبيعية، مبا فـي ذلك جميع اخلدمات املذكورة  الب�ستنة، ت�سميم  امل�ساج، 

املقدمة اإلكرتونيا اأو عرب األإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو عرب األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فور �سيزونز هوتيلز )نيذيرألندز( بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كينجزفوردويج 151, 1043 جي ار اأم�سرتدام، هولندا
تاريـخ تقدمي الطلب: 10 /2022/5

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156191

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاكهة واخل�سراوات الطازجة، اجلوز الطازج بقوليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، �سوي�سرا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156555

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرف الهالل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الكورني�س �س.ب:  �سارع  نهيان  اآل  بن خليفة  �سلطان  ال�سيخ  بناية  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

63111، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157649

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات احلا�سوب، اأجهزة احلا�سوب، برجميات الذكاء واملراقبة واال�ستطالع، برجميات 

على  ال�سيطرة  اأنظمة  املتكاملة،  املن�سات  اأنظمة  اإدارة  برجميات  املتكاملة،  االت�ساالت 

والتحكم  االت�ساالت  واأدوات  واأجهزة  اأنظمة  القتال،  اإدارة  اأنظمة  برجميات  احلرائق، 

االإلكرتوين، احل�سا�سات، الرادارات، اأجهزة ال�سونار، اأجهزة اأ�سعة الليزر، اأجهزة االت�ساالت 

واال�ست�سعار باملوجات الدقيقة، االأنظمة واالأجهزة واالأدوات االإلكرتونية ال�سوئية، اأنظمة 

واأجهزة  اأنظمة  ال�سيربانية،  احلرب  وبرجميات  اأنظمة  االإلكرتونية،  احلرب  وبرجميات 

واأدوات  واأجهزة  اأنظمة  الرتميز(،  )اأجهزة  االأمنية  الرموز  االإلكرتونية،  املراقبة  واأدوات 

اأجهزة ب�سرية تعمل باالأ�سعة حتت احلمراء،  الراديو، املكونات الكهربائية واالإلكرتونية، 

الهدف،  مراقبة  اأجهزة  التعزيز،  واأدوات  اأجهزة  الب�سرية  االأجهزة  )ب�سرية(،  عد�سات 

ب�سرية، اأجهزة التحكم بالو�سول، معدات االإنذار والتحذير، اأنظمة واأجهزة واأدوات االأمن 

اأمان  اأجهزة  واالأمان،  احلماية  معدات  االإ�سارات،  الإر�سال  اآالت  واالإلكرتونية،  الكهربائية 

ملعاجلة االإ�سارات ال�سوتية، اأنظمة واأجهزة واأدوات اإر�سال االإ�سارات، اأنظمة واأجهزة واأدوات 

واأدوات  واأجهزة  اأنظمة  جوا،  املنقولة  البيانات  على  احل�سول  اأدوات  بالفيديو،  املراقبة 

توجيه هبوط الطائرات، االأنظمة واالأجهزة واالأدوات االإلكرتونية، اأجهزة واأدوات لتحديد 

املوقع اجلغرافـي، معدات احلا�سوب ملعاجلة وجتميع ون�سر واإر�سال وجتميع بيانات املواقع، 

اآالت االأنظمة اجلوية ذاتية القيادة، اأدوات املالحة االإلكرتونية، النظام االإلكرتوين العاملي 

لتحديد املواقع، اأنظمة واأجهزة واأدوات التحكم فـي الطريان، اأنظمة واأجهزة واأدوات عاملية 

لتحديد املواقع، اأنظمة التوجيه لل�سواريخ، اأجهزة االأ�سعة حتت احلمراء لتوجيه االأ�سلحة، 

اأنظمة توجيه وتتبع واإنذار ت�سويب ال�سواريخ، جهاز التحكم فـي اإطالق ال�سواريخ، اأنظمة 
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الدفاع بال�سواريخ، اأجهزة واأدوات املالحة، اأجهزة املالحة للمركبات )حوا�سيب مثبتة على 

الرادار،  على  الت�سوي�س  اأجهزة  البحرية،  املالحة  واأدوات  واأجهزة  اأنظمة  املركبات(،  منت 

اأجهزة اإر�سال الرادار، اأجهزة حتديد الهدف )اإلكرتونية(، ال�سا�سات التي ميكن ارتداوؤها، 

متتبعات احلركة التي ميكن ارتداوؤها، مركبات )اأجهزة مالحية ( )اأجهزة حا�سوب مثبتة 

البيانات وامل�سجالت، جتهيزات  التحكم والتنظيم، م�سجالت  اأجهزة  الطائرة(،  على منت 

القيا�س، اأجهزة واأدوات املراقبة، احل�سا�سات واأجهزة الك�سف واأدوات املراقبة، اأدوات أل�سلكية 

للمراقبة والتحكم عن بعد بعمل وحالة اأنظمة األأمن، اأدوات أل�سلكية للمراقبة والتحكم 

عن بعد بوظيفة وحالة األأجهزة اأو األأنظمة الكهربائية واألإلكرتونية األأخرى واألأجهزة 

اأو األأنظمة امليكانيكية، اأجهزة التعريف ذات املقايي�س احليوية، اأجهزة الت�سوير لالأغرا�س 

العلمية، املحاكيات، حماكيات األأ�سلحة، اأنظمة الك�سف عن الطائرات بدون طيار، اأنظمة 

اأنظمة  اأنظمة القتال اجلوي،  اأنظمة القتال البحري،  التحكم فـي الطائرات بدون طيار، 

برجميات  الت�سغيلي،  الدعم  برجميات  املدرعة،  املركبات  مهمة  اأنظمة  الربي،  القتال 

واأجهزة واأدوات اختبار النظام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الع�سكرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

13455، الريا�س  2 ريا�س  3706، يونت  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق املطار، ريا�س مبنى 

�س.ب: 6511، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157732

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالية  املالية للربامج التطوعية وم�ساريع اخلدمة املجتمعية والبيئية، الرعاية  الرعاية 

للفعاليات الريا�سية والثقافية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/17

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

بلد   -  2022/3/17 األأولوية:  تاريخ   -  97316791 األأولوية:  )رقم  االولويــــــــة:  حــــــــق 
) US :األأولوية

 
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157733

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحماية  واملحروقات  والبرتول  الطاقة  جماألت  فـي  واملوؤمترات  الندوات  وعقد  تنظيم 

البيئة والتكنولوجيا والعلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/17

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

بلد   -  2022/3/17 األأولوية:  تاريخ   -  97316791 األأولوية:  )رقم  االولويــــــــة:  حــــــــق 

) US :األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي دبليو بي ام اي اآي القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة �سارع 2802، جممع 428، مبنى 79، �سقة 132، البحرين

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158160

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي دبليو بي ام اي اآي القاب�سة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة �سارع 2802، جممع 428، مبنى 79، �سقة 132، البحرين

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158562

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات ذات املحركات، حتديدا ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان ،48265-3000، الوأليات 
املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/8/5 األأولوية:  تاريخ   -  97537732 األأولوية:  )رقم  االولويــــــــة:  حــــــــق 

) US :األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158569

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات ذات املحركات، حتديدا ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان ،48265-3000، الوأليات 
املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
بلد   -  2022/8/5 األأولوية:  تاريخ   -  97537677 األأولوية:  )رقم  االولويــــــــة:  حــــــــق 

) US :األأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158572

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تكبري للت�سوير  الفوتوغرافـي، عد�سات للت�سوير  الفوتوغرافـي الفلكي، كامريات 

للت�سوير   جتفيف  منا�سب  الفوتوغرافـي،  للت�سوير   مظلمة  غرف  �سينمائي،  ت�سوير 

فوتوغرافية  ت�سوير  اآألت  ال�سينمائي،  الت�سوير  اأفالم  ألإعداد  اأجهزة  الفوتوغرافـي، 

اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير   الكامريات  م�سراع  معتقات  وحرارية،  واإلكرتو�ستاتية 

معاجلة البيانات، جم�سات لغايات علمية، اأقمار �سناعية للغايات العلمية، اأغ�سية لالأجهزة 

معدات  قارئات  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  العلمية،  لالأغرا�س  تقطري  اأجهزة  العلمية، 

معاجلة البيانات، اأجهزة ر�سم خطوط بيانية، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية، معاجلات 

بيانات �سغرية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، قارئات معدات معاجلة بيانات، ما�سحات 

معدات معاجلة بيانات، بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع، برامج حا�سوب برجميات قابلة 

للتنزيل، خماريط الريح لبيان اجتاه الريح، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، 

ال�سناديق ال�سوداء م�سجل البيانات، برجميات ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الطرف األأغر للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة حويل، منطقة ال�ساملية، قطعة، �سارع �سامل املبارك، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158573

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تكبري للت�سوير  الفوتوغرافـي، عد�سات للت�سوير  الفوتوغرافـي الفلكي، كامريات 

ت�سويـــر �سينمائـــي، غرف مظلمــة للت�سويـــر  الفوتوغرافــــي، منا�ســب جتفيــف للت�سويـــر  

فوتوغرافية  ت�سوير  اآألت  ال�سينمائي،  الت�سوير  اأفالم  ألإعداد  اأجهزة  الفوتوغرافـي، 

اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير   الكامريات  م�سراع  معتقات  وحرارية،  والكرتو�ستاتية 

معاجلة البيانات، جم�سات لغايات علمية، اأقمار �سناعية للغايات العلمية، اأغ�سية لالأجهزة 

معدات  قارنات  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  العلمية،  لالأغرا�س  تقطري  اأجهزة  العلمية، 

معاجلة البيانات، اأجهزة ر�سم خطوط بيانية، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية، معاجلات 

بيانات �سغرية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، قارئات معدات معاجلة بيانات، ما�سحات 

معدات معاجلة بيانات، بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع، برامج حا�سوب برجميات قابلة 

للتنزيل، خماريط الريح لبيان اجتاه الريح، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، 

ال�سناديق ال�سوداء م�سجل البيانات، برجميات ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الطرف األأغر للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة حويل، منطقة ال�ساملية، قطعة، �سارع �سامل املبارك، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158689

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر  الفاكهة  م�سروبات  الكربونية،  امل�سروبات  غازية  مياه  )لل�سرب(،  معدنية  مياه 

ل�سنع  م�ستح�سرات  الغازية،  املياه  ل�سنع  األ�ستعدادات  امل�سروبات،  ل�سنع  �سراب  الفاكهة 

امل�سروبات الغازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,10577 نيويورك  رود، مدينة بريت�سيز، وألية  اندر�سون هيل  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 700 
الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159223

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 

املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور  الفوتوغرافـية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 

األآألت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  فـي 

مواد  األأجهزة(،  )عدا  والتدري�س  التوجيه  مواد  األأثاث(،  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة 

الكلي�سيهات  الطباعة،  حروف  اأخرى(،  فئات  فـي  الواردة  )غري  البال�ستيكية  التغليف 

الرا�سمات كتابة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نا�سونال منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 769555، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159227

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نا�سونال منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 769555، اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159229

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم، خدمات التدريب، الت�سلية والرتفيه، الن�ساطات الريا�سية والثقافية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا نا�سونال منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 769555، اأبوظبي، األمارات العربية املتحدة

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159230

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدألنية لال�ستخدام الب�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بري�ستول - مايرز �سكويب كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوأليات   ،10016 نيويورك  فلور،   14 �سرتيت،   29 اي�ست   430 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159233

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واجل�سم،  والوجه  الب�سرة  تنظيف  م�ستح�سرات  وهي  ال�سخ�سية،  العناية  منتجات 

وكرميات  جل  ال�سائل،  ال�سابون  جهة  ومن  بار  �سابون  بالوجه  العناية  م�ستح�سرات 

التجميل،  م�ستح�سرات  اجللد  اأحبار  التق�سري  م�ستح�سرات  اجل�سم،  غ�سل  األ�ستحمام. 

م�ستح�سرات ألإزالة م�ستح�سرات التجميل. اأقنعة الوجه مزيالت العرق وم�سادات التعرق 

واألأم�سال  والوجه  واجللد  اجل�سم  مرطبات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  األإبط  وبخاخات 

التجميل حلماية اجللد  والكرميات، م�ستح�سرات احلالقة م�ستح�سرات  وامل�ستح�سرات 

من اآثار ال�سم�س، كرمي واقي من ال�سم�س، مناديل م�سربة مبحلول منظف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك افينيو، نيويورك، 10022، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159238

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والبدائل  امليكا  األأ�سب�ستو�س،  ال�سمغ،  بري�سا،  اجلوتا  املعالج،  و�سبه  املعالج  غري  املطاط 

التعبئة  الت�سنيع، مواد  فـي  املبثوقة لال�ستخدام  والراتنجات  اللدائن  املواد،  جلميع هذه 

والتوقف والعزل، موا�سري واأنابيب وخراطيم مرنة غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�س و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159240

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنابيب �سلبة غري معدنية للبناء، األأ�سفلت والزفت  البناء والت�سييد، غري املعدين،  مواد 

والقطران والقار، مباين قابلة للنقل، غري معدنية، األآثار ولي�س املعدن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�س و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159242

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�س و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159526

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ واأدوات املدخنني، الرذاذ، اأكيا�س النيكوتني اخلالية من التبغ لال�ستخدام عن طريق 

الفم )ولي�س لالأغرا�س الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيليب موري�س برودكت�س ا�س. اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3, 2000 نيو �ساتل، �سوي�سرا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
حــــــــق االولويــــــــة: )رقم األأولوية: 018701562 - تاريخ األأولوية: 2022/5/11 - بلد 

) AW :األأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159611

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفواكه  اللحوم  اللحوم واألأ�سماك والدواجن والطرائد، م�ستخل�سات  البطاط�س،  رقائق 

والكومبوت،  واملربيات  الهالم  واملطبوخة،  واملجففة  واملجمدة  املحفوظة  واخل�سراوات 

بي�س، احلليب ومنتجات األألبان، زيوت ودهون غذائية املب�سورة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اجلفري للمواد الغذائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1842 ر.ب: 112 م�سقط، �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159621

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملنظفات  املنظفات  ذلك  فـي  مبا  والعلوم  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الكيميائية  املواد 

لال�ستخدام ال�سناعي وكذلك تنقية املواد الكيميائية لل�سوائل مثل الزيت واملاء، مذيبات 

لال�ستخدام فـي التنظيف األآألت اأثناء عمليات الت�سنيع، املواد الكيميائية أل�ستخدامها فـي 

التخمري، اإنزميات ل�سناعة التخمري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 73، اإ�س-221 00 مدينة لوند، ال�سويد
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159645

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتكيب والبناء وال�سيانة والت�سليح لالآألت واأجهزة التحكم بالتوجيه واملراقبة 

باملياه  والتزويد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطبخ  البخار  وتوليد  التدفئة  واأجهزة 

حتديدا:  ال�سناعية،  العمليات  اأنظمة  فـي  املت�سمنة  والتجهيزات  ال�سحية  وللغايات 

الكيميائية  ولل�سناعات  وللن�سا  اجلعة  وملعامل  وامل�سروبات  واألألبان  للطعام  امل�ستخدمة 

امل�ستح�سرات  اأو  احليوية  الكيميائية  اأو  التجميلية  م�ستح�سرات  اأو  البرتوكيماوية  اأو 

خدمات  الغاز،  اأو  النفط  ل�سناعات  اأو  الطاقة  اأو  الورق  اأو  الورق  عجينة  اأو  ال�سيدألنية 

الرتكيب والبناء وال�سيانة والت�سليح لالآألت واأجهزة التحكم بالتوجيه واملراقبة واأجهزة 

التدفئة وتوليد البخار والطبخ والتربيد والتجفيف والتهوية والتزويد باملياه وللغايات 

ال�سحية والتجهيزات املت�سمنة فـي اأنظمة العمليات ال�سناعية، حتديدا: لال�ستخدام فـي 

املياه  ومن�ساآت  التلوث  من  احلد  وحمطات  التكرير  م�سافـي  وفـي  البحار  داخل  املن�ساآت 

العادمة وعلى القوارب اأو على ال�سفن، على وجه اخل�سو�س فـي غرف املحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 73، اإ�س-221 00 مدينة لوند، ال�سويد

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159652

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتطوير  البحث  خدمات  ال�سناعية،  العمليات  ب�ساأن  الن�سائح  وتقدمي  تطوير  خدمات 

الهند�سية،  اخلدمات  الهند�سة،  خدمات  املنتجات،  وتطوير  ت�سميم  خدمات  للمنتجات، 

خدمات الفح�س والتحقق و�سبط اجلودة، خدمات مراقبة و�سع األآألت، خدمات مراقبة 

ملا يتعلق  الو�سع  ال�سناعية، خدمات مراقبة  العمليات  اأنظمة احلا�سوب، خدمات مراقبة 

يتعلق  ملا  الو�سع  مراقبة  خدمات  بال�سوائل،  يتعلق  ملا  الو�سع  مراقبة  خدمات  بال�سحوم، 

باألهتزازات، خدمات مراقبة الو�سع ملا يتعلق باملزلقات، خدمات مراقبة العمليات لغايات 

من  ال�سناعية  العمليات  وو�سع  األآألت  و�سع  مراقبة  خدمات  اجلودة،  و�سمان  ال�سيانة 

باملنتجات،  املتعلقة  البحث  خدمات  املخربي،  البحث  خدمات  بعد،  عن  الو�سول  خالل 

خدمات تطوير الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفا ألفال كوربوريت اآ ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 73، اإ�س-221 00 مدينة لوند، ال�سويد

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159654

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منظمات منو النبات والهرمونات لال�ستخدام الزراعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امفاك كيميكال كوربوري�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

كاليفورنيا،  بيت�س،  نيوبورت   ،1200 �سويت  كورت،  ارثر  ماك   4695 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
92660، الوأليات املتحدة األمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159655

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكيماويات الزراعية، وهي املبيدات احل�سرية ومبيدات األآفات ومبيدات األأع�ساب ومبيدات 

والزراعي  التجاري  لال�ستخدام  الرخويات  ومبيدات  النيماتودا  ومبيدات  الفطريات 

والب�ستانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امفاك كيميكال كوربوري�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

كاليفورنيا،  بيت�س،  نيوبورت   ،1200 �سويت  كورت،  ارثر  ماك   4695 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
92660، الوأليات املتحدة األمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159657

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلاويات  وهي  امليكانيكية،  الزراعية  الكيميائية  املواد  ن�سر  اآألت  ألأنظمة  املكونة  األأجزاء 

بوا�سطة  يتم تطبيقها  التي  الزراعية  الكيميائية  املواد  لتخزين  امل�ستخدمة  البال�ستيكية 

النظام، حاوية مبيدات األآفات غري املعدنية بدون جهاز قيا�س، أل�ستخدامها مع املوزعات 

امليكانيكية، لتوزيع املواد من احلاوية، أل�ستخدامها فـي الزراعة، تباع فارغة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امفاك كيميكال كوربوري�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

كاليفورنيا،  بيت�س،  نيوبورت   ،1200 �سويت  كورت،  ارثر  ماك   4695 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
92660، الوأليات املتحدة األمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159658

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظام توزيع ال�سوائل يتكون من عبوة مبيدات اآفات غري معدنية مع جهاز قيا�س لتوزيع 

توزيع  فـي  للتحكم  حتكم  جهاز  فارغا،  ويباع  الزراعة  فـي  لال�ستخدام  العبوة  من  املواد 

فـي  لال�ستخدام  التوزيع  بهذا  املتعلقة  البيانات  ولعر�س  املبيدات  توزيع  نظام  من  املواد 

الزراعة، نظام توزيع اإلكرتوين لتوزيع املبيدات يتكون من عبوة واحدة اأو عبوتني وجهاز 

باملبيدات لال�ستخدام  واحدة وعبوة واحدة مملوءة م�سبقا  املواد من عبوة  لتوزيع  قيا�س 

اأو عبوتني  اإلكرتوين لال�ستخدام فـي الزراعة يتكون من عبوة  فـي الزراعة، نظام توزيع 

وعبوة واحدة مملوءة م�سبقا باملبيدات وجهاز قيا�س لتوزيع املواد من عبوة واحدة وواحد اأو 

اأكرث من اأجهزة األ�ست�سعار و/اأو �سا�سات أل�ست�سعار الظروف اخلارجية واأداء النظام وجهاز 

حتكم لعر�س البيانات والتحكم فـي التوزيع وواحد اأو اأكرث من اأجهزة الذاكرة للمعايرة 

ولت�سجيل بيانات العالج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امفاك كيميكال كوربوري�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

كاليفورنيا،  بيت�س،  نيوبورت   ،1200 �سويت  كورت،  ارثر  ماك   4695 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
92660، الوأليات املتحدة األمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159670

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيب�س لتجارة اجلملة والتجزئة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة العا�سمة، منطقة �سرق، قطعة 5، �سارع خالد بن الوليد، 
ق�سيمة 36, الدور 36، وحدة رقم 46/12، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159671

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب، اإقامة موؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سايه ألإدارة املطاعم واإدارة التجهيزات الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة العا�سمة، منطقة �سرق، قطعة 5، �سارع خالد بن الوليد، 
ق�سيمة 36, الدور 36، وحدة رقم 46/3، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159844

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدألنية واملواد امل�ستخدمة فـي عالج األأورام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

كامب�س،  بايوميديكال  كامربيدج  افينيو،  كريك  فران�سي�س   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كامربيدج، املمكلة املتحدة، �سى بى2 0ايه ايه، CB2 AA0، بريطانيا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159845

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة املنازل ال�سكنية،  اإدارة العقارات املنزلية،  خدمات مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، 

املالية  التقييمات  املايل،  التحليل  األأموال،  روؤو�س  ا�ستثمار  ال�سم�سرة،  ال�سقق،  تاأجري 

البنوك،  التاأمني،  املايل  التقييم  املالية،  األ�ست�سارات  املناق�سات،  لطلبات  األ�ستجابة  فـي 

تقدمي  الفكرية،  امللكية  ألأ�سول  املايل  التقييم  املالية،  األأبحاث  املالية،  األإدارة  العقارات، 

املعلومات املالية، توفري املعلومات املالية عرب موقع على �سبكة األإنرتنت، خدمات التمويل، 

)عقارات(،  املكاتب  تاأجري  القرو�س،  متويل  �سمان،  مقابل  القرو�س  األموال،  ا�ستثمار 

تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، �سوؤون العقارات، خدمات وكالة العقارات، تقييم العقارات، 

ال�سم�سرة العقارية، اإدارة العقارات، تاأجري العقارات، جمع األإيجار، الو�ساطة املالية، خدمات 

الو�ساطة املالية، عرو�س اأ�سعار البور�سة، الو�ساطة فـي األأ�سهم وال�سندات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جرت كابيتال القاب�سة )ذ.م.م( و�سركة جرت العقارية )ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة العا�سمة، منطقة القبله، قطعة 10، �سارع عبداهلل املبارك، 
العا�سمة،  وحمافظة  الكويت.   ،1 رقم  وحدة   ،11 الدور   ,1 ق�سيمة 

الدور  6اأ،  ق�سيمة  املبارك،  �سارع عبداهلل   ،1 املرقاب، قطعة  منطقة 

18، وحدة رقم 6، الكويت

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159959

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد البناء والت�سييد، غري املعدنية. اأنابيب �سلبة غري معدنية للبناء، األأ�سفلت والزفت 

والقطران والقار، مباين قابلة للنقل، غري معدنية، األآثار ولي�س املعدن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�س و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159962

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�س و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159963

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واجل�سم،  والوجه  الب�سرة  تنظيف  م�ستح�سرات  وهي  ال�سخ�سية،  العناية  منتجات 

وكرميات  جل  ال�سائل،  ال�سابون  جهة  ومن  بار  �سابون  بالوجه  العناية  م�ستح�سرات 

التجميل،  م�ستح�سرات  اجللد  اأحبار  التق�سري  م�ستح�سرات  اجل�سم،  غ�سل  األ�ستحمام، 

م�ستح�سرات ألإزالة م�ستح�سرات التجميل. اأقنعة الوجه مزيالت العرق وم�سادات التعرق 

واألأم�سال  والوجه  واجللد  اجل�سم  مرطبات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  األإبط  وبخاخات 

التجميل حلماية اجللد  والكرميات، م�ستح�سرات احلالقة م�ستح�سرات  وامل�ستح�سرات 

من اآثار ال�سم�س، كرمي واقي من ال�سم�س، مناديل م�سربة مبحلول منظف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك افينيو، نيويورك، وألية نيويورك 10022، الوأليات املتحدة 
األأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159969

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية، ملفات كهرومغناطي�سية، ملفات حث كهربائية، برامج حا�سوب برجميات 

قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �س.ب: 5825، الدوحة، قطر
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159970

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد تربوية وتعليمية وتعليمية مطبوعة، مثل الكتب والن�سرات والدوريات فـي جماألت 

الدين، وعافية املراأة، والوعي الديني واألجتماعي، وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �س.ب: 5825، الدوحة، قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159972

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الندوات  تنظيم  وتدريبية،  تعليمية  اأدلة  ن�سر  والثقافية،  التعليمية  واخلدمات  الربامج 

التعليمية، جميع اخلدمات املذكورة اأعاله تتعلق بعافية املراأة والوعي الديني واألجتماعي 

وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �س.ب: 5825، الدوحة، قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159975

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعوة األجتماعية وخدمات البحث، اإن�ساء جمتمع عرب األإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني 

للم�ساركة فـي املناق�سات واحل�سول على تعليقات من اأقرانهم وت�سكيل جمتمعات افرتا�سية 

فـي جمال الدعوة األجتماعية، وعافية املراأة والوعي الديني واألجتماعي وتعزيز رفاهية 

املراأة، توفري موقع ويب يعر�س مقاطع فيديو غري قابلة للتنزيل ومعلومات تعليمية، كل 

ذلك فـي جماألت عافية املراأة والوعي الديني واألجتماعي وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �س.ب: 5825، الدوحة، قطر
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159978

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�سائط التعليمية القابلة للتنزيل والتطبيقات القابلة للتنزيل لال�ستخدام مع األأجهزة 

املحمولة واملن�سورات األإلكرتونية القابلة للتنزيل فـي طبيعة الكتب والدوريات فـي جماألت 

الدين و�سحة املراأة والوعي الديني واألجتماعي وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �س.ب: 5825، الدوحة، قطر
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159980

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد تربوية وتعليمية وتعليمية مطبوعة، مثل الكتب والن�سرات والدوريات فـي جماألت 

الدين، وعافية املراأة، والوعي الديني واألجتماعي، وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية، �سارع اللقطة، �س.ب: 5825، الدوحة، قطر
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154814

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)�سناعة امل�ستح�سرات ال�سيدألنية لال�ستخدام الب�سري، �سناعة 

املواد الدوائية امل�ستخدمة فـي �سنع األأدوية، وكالء البيع فـي األأدوية، البيع باجلملة لل�سلع 

ال�سيدألنية، البحث والتطوير فـي العلوم الطبية(.

الطبيــــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعـــات  ال�سعوديـــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 20001 الريا�س 11455، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/10
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154817

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�سري،  لال�ستخدام  ال�سيدألنية  امل�ستح�سرات  ال�سيديل)�سناعة  لال�ستخدام  كحول 

�سناعة املواد الدوائية امل�ستخدمة فـي �سنع األأدوية، وكالء البيع فـي األأدوية، البيع باجلملة 

لل�سلع ال�سيدألنية، البحث والتطوير فـي العلوم الطبية(.

الطبيــــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعـــات  ال�سعوديـــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 20001 الريا�س 11455، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160050

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيب�س ) بطاطا مقلية(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سطورة األبتكار لتجارة اجلملة والتجزئة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تبوك حي ال�ساحلية �سارع معن بن زائد ر.ب: 47911، اململكة العربية 

ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل:تارا احلديثة للتجارة

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112727

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س واأدوات ولوازم األأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهد الربميي للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131645

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الراديو، التلفزيزن، جهاز ت�سغيل 

اأقرا�س الفـيديو الرقمية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اأنوار العنود للتجارة واملقاوألت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150806

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة امليزة الفريدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154528

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمال األ�ستثنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155003

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مر�سحات فالتر، تكييف الهواء، مكيفات هواء للمركبات، معدات تهوية تكييف الهواء، للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأملا�س ال�سرق األأو�سط �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155115

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع الطابوق والبالط والرخام الطبيعي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنازل امللكية احلديثة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156725

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور، م�ستح�سرات تبخري عطور، ماء معطر، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن خمي�س بن �سعيد العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية )أل ت�سمل املخابز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإح�سان للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157539

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معهد تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عابرة القارات للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157788

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )املجمعات التجارية األ�ستهالكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليزانية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158095

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، لوحات مفاتيح ألأجهزة  اأجهزة ذاكرات حا�سوب، 

ألأجهزة  بينية  اأجهزة  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  احلا�سوب، 

احلا�سوب، �سناديق نغم ألأجهزة احلا�سوب، وحدات اأ�سرطة مغناطي�سية ألأجهزة احلا�سوب، 

م�سغالت األأقرا�س ألأجهزة احلا�سوب، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل،م�ساند ر�سغ 

لال�ستخدام مع اأجهزة احلا�سوب، برامج األعاب حا�سوب، عتاد احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمحة العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158288

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال ال�سريعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

-322-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة الدار احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158340

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه الفار�سي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158636

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خلود البكرية للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159369

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأما�سي نزوى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159438

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بتول اأكرب رافع و�سريكها للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159446

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والنزل،  الفنادق  األإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت األعتكاف، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، 

تاأجري  الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  اأرا�سي خميمات، خدمات  توفـري ت�سهيالت 

اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات 

دور احل�سانة النهارية، خدمات املطاعم، حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم 

البارات،  احلانات  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة 

خدمات خميمات العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، 

واألأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  خدمات 

الزجاجية، تاأجري غرف األجتماعات، تاأجري اآألت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب، تاأجري اأجهزة 

األإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، خدمات األ�ستقبال فـي اأماكن 
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األإقامة املوؤقتة اإدارة حاألت الو�سول واملغادرة، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم 

الطهاة  خدمات  الوجبات،  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  و�سوبا،  اأودون  معكرونة 

ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية 

ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط الف�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159448

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور )بيع العطور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء مبارك الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

-326-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159737

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي حمالت احللويات ال�سكرية واملك�سرات وامل�سروبات واملرطبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز عربي الثمينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159750

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآألت  كهربائيـــة،  حمـــوألت  كهربائيــة،  تنظــــيم  اأجهزة  بيع 

ت�سويـــر فوتوغرافـيـــة والكرتو�ستاتيـــة وحراريـــة، مكبـــرات 

مفاتيح  لوحات  األ�سطوانـــات،  ت�سغـــيل  اأجهزة  الكهربائية،  الدارات  قطع  مفاتيح  �سوت، 

اأجهزة  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  احلا�سوب،  ألأجهزة 

مغناطي�سية  اأ�سرطة  وحدات  احلا�سوب،  ألأجهزة  نغم  �سناديق  احلا�سوب،  ألأجهزة  بينية 

ألأجهزة احلا�سوب، بيع طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، م�سغالت األأقرا�س ألأجهزة 

ر�سغ  م�ساند  حممولة،  هواتف  طبلوين،  حا�سوب  للمركبات  مالحة  اأجهزة  احلا�سوب، 

اإلكرتونية  موؤ�سرات  الكهربائية،  للمخارج  اأغطية  بيع  احلا�سوب،  اأجهزة  مع  لال�ستخدام 

تطبيقات  املحمولة،  للحوا�سب  اأكمام  بيع  رقمية،  فـيديو  اأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  �سوئية، 

برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، بيع اأجهزة لقيا�س الت�سارع، عتاد احلا�سوب، من�سات 

لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، بيع كامريات الروؤية اخللفـية للعربات، بيع 
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اأو  م�سجلة  للحا�سوب،  التوقف  �سا�سة  برامج  بيع  األإنعا�س،  على  للتدريب  حماكاة  اأجهزة 

قابلة للتحميل، اأجهزة ات�ساألت على �سكل جموهرات، بيع �سا�سات لعر�س الفـيديو ميكن 

املايك  األإفرتا�سية،  املفاتيح  لوحات  ألإ�سقاط  اأجهزة  الطول،  قيا�س  اأدوات  بيع  اإرتداوؤها، 

)ملحقات الكمبيوتر(، مقاب�س كهربائية، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل بن حممد بن �سامل العن�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159766

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عربي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159790

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم رحالت بحرية )تنظيم الرحالت البحرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمعة �سامل الهادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159850

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، �سجق، �سمك تونا، حلوم دواجن غري حية، حلم الكبد، حلوم حمفوظة، نقانق �سجق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159874

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبكة ال�سركاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160029

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناحل جبال احلجر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160037

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع عباءات ن�سائية، بيع مالب�س األأطفال والن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة األمتياز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160047

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب وجتميع لوحات النيون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطالع الوقيبة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160051

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة م�سقط لال�ستثمار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160052

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل بقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول �سحار اخل�سراءللتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160054

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرعاية املتعددة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160055

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو نوح الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160056

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات األآلية، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، �سيانة املركبات، اإن�ساء 

و�سيانة خطوط األأنابيب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جود اجلزيرة للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160057

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غافة خ�سب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160058

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سباغة واإ�سالح املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن خليفة بن حممد البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160059

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الريان الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف ولوازمها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وعلت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160062

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زراعة امل�سطحات األأر�سية، �سناعة اأكاليل الزهور، الب�ستنة، زراعة احلدائق، تاأجري معدات 

الزراعة، خدمات امل�ساتل، تن�سيق الزهور، جراحة األأ�سجار، اإبادة األأع�ساب ال�سارة، خدمات 

التلقيح ال�سناعي، خدمات العالج، زراعة النباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمال �سرفـيت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

-336-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160064

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة لب ال�سوكوألتة، متور، مك�سرات م�سكرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160067

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متثيلية،  اأجهزة  توفرها  التي  التدريب  خدمات  التدريب،  اإر�ساد 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، اإعادة التدريب املهني، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية 

اأو تدريبية، اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�س الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادمية مناء الدولية للتدريب واأل�ست�سارات الرتبوية واملهنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160159

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي �سغرية للمجوهرات، اأحجار كرمية، جموهرات، خوامت جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات التاج الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160212

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الورود والزهور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160213

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طالل امل�سكري للتجارة واخلدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160214

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ربوع املدينة املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160216

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املعدات ألأغرا�س األإن�ساء والهند�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رابيد اك�سي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160217

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليمامة الرائدة للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160219

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني )البيع بالتجزئة للمالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عائ�سة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160220

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات من الكهرمان األأ�سفر، خيوط ف�سية جموهرات، �ساعات يد، قالئد جموهرات، 

قطع نقدية، ما�س، جموهرات، جموهرات مقلدة، خوامت جموهرات، ف�سة غري م�سغولة 

اأو مطرقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهل الكور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160221

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�س القدم، اأطراف لبا�س القدم، ياقات مالب�س، بران�س مالب�س، اأحزمة مالب�س، �ساألت، 

�سرتات، جوارب ق�سرية، حماألت للجوارب، اأربطة للجوارب، حماألت للجوارب الطويلة، 

مالب�س، مالب�س جاهزة، �سراويل لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�س، بنطلونات ق�سرية 

اأو�سحة، تريكو  اأجزاء من مالب�س،  مالب�س، بنطلونات، مالب�س خارجية، بطانات جاهزة 

األب�سة، ياقات قم�سان، مالب�س للمواليد، جاكيتات من ال�سوف مالب�س، جاكيتات مالب�س، 

�سراويل ا�ستحمام، اأثواب �سباحة، مالب�س جلدية، مالب�س داخلية كتانية، قم�سان داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوب الدوحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160222

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة وت�سميمها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الفخامة امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160223

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز مقاعد ال�سفر و�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول اجلبارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160224

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفـيف ال�سعر للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغيمة البي�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160225

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات،خدمات 

املطاعم،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرفد لالأ عمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160226

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلب األأيادي العاملة خدمات الرعاية املنزلية، رعاية األأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع التعارف العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160227

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة تنظيف وغ�سيل املالب�س )مغ�سلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سون الفليج العامرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160228

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مي�سور لالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160229

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املجوهرات )بيع الذهب واملجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج بحر بركاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160230

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة تغليف الهدايا والزهور وال�سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جتارة اخلنجري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160231

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تنظيف وغ�سيل وتلميع املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �سليمان بن را�سد البادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160233

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رحالت ترفـيهية تنظيم جوألت برفقة مر�سدين �سياحيني، ترتيب رحالت الت�سلق برفقة 

دليل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وادي املغامرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160234

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي وعبداللـه للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160236

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي وخدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طائر الكون املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160237

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باحكم واأوألده للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160238

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تنظيف املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنذر و�سعود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 

-349-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160242

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو منرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160244

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع عن طريق األإنرتنت )التجارة األإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهد ال�سالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160245

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل باحلافالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قيمة الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160247

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالب�س ال�سهرة، تاأجري املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سر بن بدر بن علي ولد ح�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160248

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تكييف الهواء، واألأدوات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سر اخل�سبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160249

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتيـــنات،  املتنقلـــة  اأو  املوؤقـــتة  املقاهـي، خدمــات املطاعــم  الكافترييات، خدمات  خدمات 

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتيــة،  اخلدمــة  مطاعــم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األإحتاد للمزادات واخلدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160251

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، قهوة، كعك، �سوكوألتة، حلويات، فطائر حمالة بانكيك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو�س بن حامت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160253

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم نادين العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160255

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق، دعاية واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم الفنون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160257

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغيالين للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160259

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األمتياز احلديثه لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160261

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حدائق املالهي، األأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الت�سلية، تنظيم املباريات 

توفـري  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  البدنية،  الرتبية  الرتفـيه،  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو 

ت�سهيالت ريا�سية، خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، تنظيم املباريات الريا�سية، اإر�ساد 

املدنية،  اللياقة  تدريبات  ال�سخ�سية  املدرب  الريا�سية، خدمات  املالعب  تاأجري  التدريب، 

اإجراء ف�سول اللياقة البدنية، تاأجري معدات اللعب، األإر�ساد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاط الثالث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160262

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاري عمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منرية علي امل�سعودية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160272

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا البداية احلديثة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160273

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دراجات نارية )اإ�سالح و�سيانة الدراجات النارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأيوب للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160274

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد املدن لال�ستثمار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160275

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج دواجن حية )الدواجن احلية ومنتجاتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات خفدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160281

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الر�سالة املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160282

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املحافظة املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160336

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج الباطنة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159935

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج الباطنة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

-360-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159456

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل ب�سيارات األأجرة )النقل عن طريق �سيارات األأجرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سروج املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157902

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني 

الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع احل�سرية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158463

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرو�سة املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159725

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س املدموجة باألإ�ساءة )كي وغ�سيل املالب�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممود واأوألده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159173

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار األإبداع للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138795

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترويج املبيعات لالآخرين، عر�س ال�سلع، عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأ�سطورة امل�سرتكة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135688

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإن�ساء حمامات ال�سباحة اخلارجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عارف لالإن�ساء وامل�ساريع �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115975

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات اأحمد مق�سود املتحدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138468

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خريات خميليف للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145943

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب و�سيانة واإ�سالح األآألت واملعدات املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157614

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التعا�سد )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157701

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات 

خدمات  املوؤقتة،  األإقامة  اأماكن  حجز  املتنقلــة،  املبانـــي  تاأجيــر  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم 

الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدهجان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

-366-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 81299

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة تكييف الهواء والثالجة والغاز )مربد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فري�س احلب�سي لقطع الغيار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/6/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29634
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 200٥/7/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 200٥/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بي فـي اآي ماجنمنت م.د.م.�ص  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املزن احلديثة العاملية �ص.م.م 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1947 ر.ب: 132، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/11/2م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/14م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1484371
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  2020/27 بتاريخ 2020/7/16م
  Service Car Technology Vertriebs Gmb :ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اإجناز الربميي ال�سرقية للتجارة 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 111 ر.ب: 416، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/1/28م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/12/7م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22371
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/5/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 756 فـي 2003/12/1م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بي اف كون�سيومر هيلثكري 1 ال ال �سي  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة غالك�سو�سميث كالين كون�سيومر هيلث كري )يو اأ�س( 
اأ.األ.�سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
ويلمنغتون،  درايف،  ليتل   251 �سريف�س كومباين،  كوربوري�سن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

ديالوير 19808، الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/22م  
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/13م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 74784
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/5/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 998 فـي 2013/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تامي هوتيلز ماجنمنت ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة تامي م�سر ألإدارة الفنادق )�س.م.م(

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: م�سرية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3 �سارع اأبو الفدا، الطابق ال�سابع، اجلناح األأمامي، الزمالك، 

م�سر

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: م�سر
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/10م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/13م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45690

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/10/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 866 فـي 2008/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين)وتعمل اأي�سا 

با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مونداليز هيال�س ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 - 19 �سارع اري�سطو، ميتامورفو�سي اتيكي 144 51، اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/27م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/12م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45692

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/10/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 857 فـي 2008/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين)وتعمل اأي�سا 

با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مونداليز هيال�س ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 - 19 �سارع اري�سطو، ميتامورفو�سي اتيكي 144 51، اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/27م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/12م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55535

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/1/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين)وتعمل اأي�سا 

با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مونداليز هيال�س ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 - 19 �سارع اري�سطو، ميتامورفو�سي اتيكي 144 51، اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/27م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/12م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55536

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/1/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 885 فـي 2009/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين)وتعمل اأي�سا 

با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مونداليز هيال�س ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 - 19 �سارع اري�سطو، ميتامورفو�سي اتيكي 144 51، اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/27م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/12م 

-371-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120933

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/2/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ت�سبيا اندر�سرتيال اند كومري�سيال كومباين)وتعمل اأي�سا 

با�سم ت�سبيتا اأ�س.اأيه( 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: مونداليز هيال�س ا�س.ايه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يونانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 21 - 19 �سارع اري�سطو، ميتامورفو�سي اتيكي 144 51، اليونان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليونان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/27م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/12/12م 
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لــــدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـــج العربيــــة ال�ســـــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

م
رقم

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

2012/10/24التجارة وال�سناعةميواه براندز )ا�س( بي تي ئي ال تي دي176980

2012/10/24التجارة وال�سناعةميواه براندز )ا�س( بي تي ئي ال تي دي276975

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد37723

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد47724

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد57725

1992/12/5التجارة وال�سناعةاأير وورك ليمتد67726

2013/2/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه778704

2013/2/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه878705

2013/2/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه978707

2013/2/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1078708

2013/2/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1178711

2013/2/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1278712

2013/2/19التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1379172

2013/4/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1480018

2013/4/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1580021

2013/4/2التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه1680022
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م
رقم

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شــــــم �ل�شركـــــــة

2012/11/7التجارة وال�سناعةغودريج كون�سومري برودكتز ليمتد1777189

2003/4/22التجارة وال�سناعةجو ويله فون اكني جي ام ب ات�س1830425

2003/4/22التجارة وال�سناعةجو ويله فون اكني جي ام ب ات�س1930427

2003/4/22التجارة وال�سناعةجو ويله فون اكني جي ام ب ات�س2030429

2003/4/22التجارة وال�سناعةجو ويله فون اكني جي ام ب ات�س2130430

2013/1/30التجارة وال�سناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد2278694

2013/1/30التجارة وال�سناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد2378695

2013/1/30التجارة وال�سناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد2478696

2003/3/19التجارة وال�سناعةجابان توباكو انك2530146

2003/9/27التجارة وال�سناعةجابان توباكو انك2631543

2003/8/12التجارة وال�سناعةجابان توباكو انك2731977

1993/2/24التجارة وال�سناعة�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات املحدودة288123

1993/2/24التجارة وال�سناعة�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات املحدودة298124

1993/2/24التجارة وال�سناعة�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات املحدودة308125

1993/2/24التجارة وال�سناعة�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات املحدودة318126

1993/2/24التجارة وال�سناعة�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات املحدودة328127

1993/2/24التجارة وال�سناعة�سركة �سام�سوجن لالإلكرتونيات املحدودة338128

2002/12/28التجارة وال�سناعة�سوي�س اربيان ل�سناعة العطور ذ.م.م3429698
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م
رقم

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شــــــم ال�شركـــــــة

3560424

ال�صركة الوطنية لل�صمان ال�صحي 

)�ضمان(

2009/12/14التجارة وال�صناعة

2009/1/27التجارة وال�صناعةم�صاريع ال�صدى املتحدة �ش.م.م3655718

2003/4/26التجارة وال�صناعةعبدالعزيز واإخوانه �ش.م.م3730447

2003/4/26التجارة وال�صناعةعبدالعزيز واإخوانه �ش.م.م3830447

3930446

�صركة ماجد ملربدات املياه واملكيفات 

الهوائية �ش.م.م

2003/4/26التجارة وال�صناعة

4030446

�صركة ماجد ملربدات املياه واملكيفات 

الهوائية �ش.م.م

2003/4/26التجارة وال�صناعة

1997/2/17التجارة وال�صناعة�صركة ماجد ملربدات املياه �ش.م.م4115176

2012/11/7التجارة وال�صناعةاخلليج احلديث للت�صوق �ش.م.م4277212

2012/2/19التجارة وال�صناعةالعامليه لألأعمال اخل�صبية �ش.م.م4372792

2012/2/19التجارة وال�صناعةخدمات م�صقط الدولية �ش.م.م4472788

2013/7/9التجارة وال�صناعةمطعم ايت �صمارت4581860

1993/3/28التجارة وال�صناعةاأيه اأم جرنال ال ال �صي468310

2005/11/12التجارة وال�صناعةداينا اوديو هولدينغ ايه/ ا�ش4738423

2012/12/16التجارة وال�صناعة�صركة كوانتم اند�صرتيز ذ.م.م4877819

2012/12/23التجارة وال�صناعةنيو لوك ليمتد4978003
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ا�ستــدراك
تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مادي عنـد ن�شـر 

بيانـات �لرتخي�ص باالنتفاع للعالمة �لتجارية رقـــم )29634(، �ملن�شورة فــي �جلريدة �لر�شمية 

�لعـدد )14٧1(، �لــ�شـــادر بتاريـــخ 1٧ جمـــادى �الأولـــى 1444هـ، �ملو�فــــــق 11 دي�شمبـــر 2٠22م، 

�إذ وردت كاالآتـي: 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 29634
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠٠5/٧/6م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: ٧86 فـي 2٠٠5/1/3م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: بانكويت فودز �إنرتنا�شونال م.م.ح 
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �ملزن �حلديثة �لعاملية �ص.م.م 
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 194٧ ر.ب: 132، �شلطنة عمان
جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �شلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2٠22/11/2م
تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2٠22/12/5م

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 29634
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2٠٠5/٧/6م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: ٧86 فـي 2٠٠5/1/3م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: بانكويت فودز �إنرتنا�شونال م.م.ح 
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: بي فـي �آي ماجنمنت م.د.م.�ص 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �لوحدة رقم 3٠-٠1- 19٠5، �لطابق رقم 1، وهي رقم 3، قطعة 

�الأر�ص رقم j&g 554-55٠ ، مركز دبي لل�شلع �ملتعددة، دبي

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �شلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2٠2٠/2/1٧م
تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2٠22/12/5م

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
وزارة التجـارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

ا�ستــــدراك

باإلإ�ضــارة اإىل اإعالن بدء اأعمـال الت�ضفيـــة لل�ضركة العمانية للخدمات الريا�ضية والتجارة 

�ش.م.م، املن�ضــــور فــي اجلريدة الر�ضمية العدد )٧٣٨(، ال�ضادر بتاريــــخ ٢٨ ذو احلجة ١٤٢٣هـ، 

اأنه قد  اإىل  التجـــارة وال�ضناعــــة وترويــج اإل�ضتثمــار  تنـــوه وزارة  ٢٠٠٣م،  ١ مار�ش  املوافق 

الفا�ضل/  امل�ضفـي/ بي.دي.اأو.بتيل وم�ضاركـــوه - حما�ضبـــون قانونيــون، وتعيني  مت عزل 

ماجد بن عبدالرحيم بن جعفر البحراين، م�ضفيا لل�ضركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع 

مراجعة امل�ضفي فـي كافة اإلأمور التي تتعلق باأعمال ال�ضركة على العنوان اإلآتي:

�ص.ب : ١٢٩٨ ر.ب : ١١٤ 

هاتف رقم: ٩٢٩٢١٣٠٠

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

اأحمد بن حممد بن خلفان النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة ال�صرق اآلأو�صط خلدمات اآلإنرتنت واحلا�صب اآلآيل �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن خلفان النعماين اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ال�سرق األأو�سط خلدمات 

األإنرتنت واحلا�سب األآيل �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجـــاري بالرقــــم ١٦٠٠٩٧٤، 

فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢٢/٨/٢١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا ألتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

  وآلية بو�صر - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٢٩٣٩٢٦٦  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اأحمد بن �صامل بن جابر احل�صني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلودة ال�صافية للتجارة واملقاوآلت �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �سامل بن جابر احل�سني اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اجلودة ال�سافية للتجارة 

واملقاوألت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٣٨٥٤, وللم�سفي 

وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٣٢ ر.ب: ٤٢٤
هاتف رقم: ٩٩٢٢٢٤٦٧  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

حممد بن عي�صى بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ملا الهند�صية �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ملا الهند�سية �ش.م.م,  يعلن حممد بن عي�سى بن حممد البادي 

وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٥٤٧٨٥, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

  وآلية مطرح - حمافظة م�صقط
�ش.ب: ١٠٧٧ ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: ٩٩٧٧٨٤٤٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.

حممد بن �صامل بن �صعيد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع حي الكرامة العاملية - ت�صامنية
اأنـه يقوم بت�سفـية �سركة م�ساريع حي الكرامة  يعلن حممد بن �سامل بن �سعيد البلو�سي 

العاملية - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٢٨٠٨١٨, وفقا ألتفاق 

اأمام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـة  متثيل  حق  وحده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٥م,  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـري, وعلى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان األآتـي:

  وآلية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب: ٦٨٥ ر.ب: ٥١١

هاتف رقم: ٩٩٠٠٠٠١١  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

خالد بن �صاعد بن �صعيد الها�صمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروح دار�ش املتحدة - ت�صامنية
يعلن خالد بن �ساعد بن �سعيد الها�سمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سروح دار�ش املتحدة - 

ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم ١١٥٤٣٦٦, وفقا ألتفاق ال�سركاء 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/٥/٢٩م,  املوؤرخ 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

  وآلية نزوى - حمافظة الداخلية
�ش.ب: ٨٤٩ ر.ب: ٦١١

هاتف رقم: ٩٢٣٥٥٥٢٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مروج نزوى الذهبية للتجارة - ت�صامنية

يعلن خالد بن �ساعد بن �سعيد الها�سمي اأنـه يقـــوم بت�سفـيــة �سركة مــــروج نــــزوى الذهبيــــــة 

للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم ١٠٥٧٤٠٩, وفقا ألتفاق 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركة  متثيـل  حق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٦م,  املوؤرخ  ال�سركاء 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان األآتـي:

  وآلية نزوى - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: ٩٢٣٥٥٥٢٨  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــي على العنوان امل�سار اإليه.

-380-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�صيف بن عبداللـه بن م�صبح ال�صهومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قوافل بالد ال�صهوم للتجارة - ت�صامنية
يعلن �سيف بن عبداللـه بن م�سبح ال�سهومي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة قوافل بالد ال�سهوم 

وفقا   ,٧٠٧٢٩٩٦ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة 

ألتفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٢/١١م, وللم�سفي وحده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

  وآلية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب:١٣ ر.ب: ٥١٦

هاتف رقم: ٩٩٥١٤١٣٩  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــي على العنوان امل�سار اإليه.
زكريا بن را�صد بن حميد العربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فيتا للحلول الذكية �ش.م.م

الذكية  للحلول  فيتا  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  العربي  حميد  بن  را�سد  بن  زكريا  يعلن 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٢٦٧٨, وفقا ألتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/١٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

  اخلو�ش - وآلية ال�صيب  - حمافظة م�صقط[
�ش.ب: ١٦٤ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٩١٨١١٥٨  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

حمد بن خمزون بن م�صعود املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمة املعرفة - ت�صامنية

يعلن حمد بن خمزون بن م�سعود املقبايل اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة قمة املعرفة - ت�سامنية, 

وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٢٩٥١٥, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

   حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم: ٩٩٤٥٩٧١٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.

مكتب بي دي او
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صاريع املزدهرة �ش.م.م

يعلن مكتب بي دي او اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة امل�ساريع املزدهرة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى 

اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٥٤٥٠٧, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ١١٧٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٩٩٠٠٩٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

عبدالعزيز بن �صليمان اآل عبدال�صالم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع البيت العربي املتكاملة �ش.�ش.و

يعلن عبدالعزيز بن �سليمان اآل عبدال�سالم اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع البيت العربي 

١٢٨٩٢١٢, وللم�سفي  املتكاملة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم 

وحـده حـق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٣٧٠٤ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٧٧٧٧٩٦  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.

جوهرة يو�صف حممد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فر�صان النيل احلديثة �ش.م.م

�ش.م.م,  احلديثة  النيل  فر�سان  �سركة  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـها  حممد  يو�سف  جوهرة  تعلن 

حــــــق  وحـدها  وللم�سفية   ,١٢٤٦٠٥٦ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفــية فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: ٩٢٢٧٩٩٢٥  
كمــــا تدعــــو امل�سفــية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

املكتب اآلإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ه�صاب الغ�صب للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ه�ساب الغ�سب  يعلن املكتب األإقليمي - حما�سبون قانونيون - 

للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣٥٤٩٢, وفقا ألتفاق 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان األآتـي:

الغربة اجلنوبية - �صكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم : ١٠٤٣
�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨ جممع احلارثي

هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦  فاك�ش رقم:٢٤١١٧١٥٣  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
نا�صر بن علي بن نا�صر املحروقي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جلوبال لل�صحن �ش.م.م

يعلن نا�سر بن علي بن نا�سر املحروقي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جلوبال لل�سحن �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا ألتفاق   ,١٠٣٧٧٩٩ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/٢٧م, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

�ش.ب:٤٨٨  ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩١٧٩٦٠٨١  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلميز للتجارة �ش.م.م

يعلن نا�سر بن علي بن نا�سر املحروقي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اجلميز للتجارة �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا ألتفاق   ,١٥٦٣١٦٥ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/٢٧م, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

�ش.ب:٤٨٨  ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩١٧٩٦٠٨١  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرثيا العاملية �ش.م.م

يعلن نا�سر بن علي بن نا�سر املحروقي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الرثيا العاملية �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا ألتفاق   ,١٨٣٥٥٧٢ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 

الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١١/٢٧م, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

�ش.ب:٤٨٨  ر.ب: ١٣٣
هاتف رقم: ٩١٧٩٦٠٨١  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

علي بن �صيف بن �صامل اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ش الروابي للتجارة واملقاوآلت �ش.م.م

يعلن علي بن �سيف بن �سامل اليحمدي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سم�ش الروابي للتجارة 

واملقاوألت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٠٧٢١, وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

 حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٦٤٠٦١١٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
جابر بن يحيى بن �صامل العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اللون اآلأبي�ش العاملية �ش.م.م

يعلن جابر بن يحيى بن �سامل العامري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اللون األأبي�ش العاملية 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٣٢٤٥٦, وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٥١٦ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٦١٧٩٠٠٦  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.

-386-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�صامل بن �صعيد بن �صامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوطنية لتجهيزات ولوازم ال�صيد �ش.م.م

يعلن �سامل بن �سعيد بن �سامل العلوي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الوطنية لتجهيزات ولوازم 

وللم�سفي   ,١٥٩٨٣٧٦ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  ال�سيد 

وحـده حــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب:٢٢٤٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٢٧٧٩٧٧  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
علي بن عامر بن خمي�ش اجلهوري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صحاب الع�صرية للخدمات الهند�صية �ش.م.م

يعلن علي بن عامر بن خمي�ش اجلهوري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ال�سحاب الع�سرية 

للخدمات الهند�سية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٥٢١٩٨، 

وللم�سفي وحـده حق متثيـل ال�سركة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

   حمافظة �صمال الباطنة
�ش.ب: ٤٨١ ر.ب: ٣٢١

هاتف رقم: ٩٩٦٧٧٤٨١  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�صعيد بن حممد بن ظبيب احلر�صو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صم�ش هيماء - ت�صامنية

 - �سم�ش هيماء  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  بن ظبيب احلر�سو�سي  �سعيد بن حممد  يعلن 

ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٣١٠٨٢, وفقا لقرار ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٩١ ر.ب: ٧١٢
هاتف رقم: ٩٢٤٤٤٠٤٥  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
�صالح بن عبداللـه بن علي البلو�صي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ج�صور الردة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سالح بن عبداللـه بن علي البلو�سي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ج�سور الردة للتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٢٤٨٤١٩, وفقا ألتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٧م, وللم�سفـــي وحــــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

  وآلية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٢٨٨١٧٧٢  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�سعيد بن مبارك بن خمي�س العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سهب للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �أ�صهب  �صركة  بت�صفـيــة  يقوم  �أنـه  �لعامري  بن مبارك بن خمي�س  �صعيد  يعلن 

وحـده  وللم�صفي   ،١٧٩١٧٥٣ بالرقم  �لـتجاري  �ل�صجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية، 

حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �آلأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �آلآتـي:

هاتف رقم: ٩٥١٧٧٧3٨
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �آلإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �آلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حممد بن �سعيد ال�سناين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة يو�سف بن حممد بن مبارك اآل عبدال�سالم و�سريكه - ت�سامنية

بن  حممد  بن  يو�صف  �صركة  بت�صفـيــة  يقوم  �أنـه  �ل�صناين  �صعيد  بن  حممد  بن  �صعيد  يعلن 

�لـتجـــاري  �ل�صجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية،   - و�صريكه  عبد�ل�صالم  �آل  مبارك 

�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  ٣١٨٢٤١٠، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقم 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �آلأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �آلآتـي:

  والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة
�س.ب: ١٩ ر.ب: ٩١3

هاتف رقم: ٩٩٢١٢٢٥٩  
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �آلإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �آلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

اأحمد بن �صعيد بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنري لالإبداع �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه الريامي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املنري لالإبداع �ش.م.م, 

املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا ألتفاق   ,١١٩٣٦٢٧ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة 

٢٠٢٢/١٢/١١م, وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

األآتـي:

  وآلية نزوى - حمافظة الداخلية 
�ش.ب: ٧٠٩ ر.ب: ٦١١

هاتف رقم: ٩٦٥٣٠٣٣٩  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
�صعيد بن �صيف بن حمود العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دوحة اآلأ�صالة للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سعيد بن �سيف بن حمود العامري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة دوحة األأ�سالة للتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم ١١٣٦٧٩٠, وفقا ألتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢م, وللم�سفي وحـده حق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

   حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٩٨٨٥٨٣٣  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

خليل بن حممد بن �صامل العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروؤية الذهبية احلديثة �ش.م.م

يعلن خليل بن حممد بن �سامل العزري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الروؤية الذهبية احلديثة 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٠٦٦٤٩, وفقا ألتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

  وآلية ال�صيب - حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٥٤٦٦٣٩٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
�صعيد بن علي بن م�صبح الكعبي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صور حم�صة للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  حم�سة  �سور  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  الكعبي  م�سبح  بن  علي  بن  �سعيد  يعلن 

ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٩٥٠١٩ , وللم�سفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب:١٤٨ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٥٢٧٤٩٧٧ - ٩٨٩١٥٦٦٧

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

�صعيد بن خمي�ش بن �صاعد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو مالك املالكي - تو�صية

يعلن �سعيد بن خمي�ش بن �ساعد املالكي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأبو مالك املالكي - تو�سية, 

وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٩١٩٥, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب:٦١٣ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٩٢٣٢٣٣٢٣

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
حمد بن �صليمان الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الينابيع الرائدة �ش.م.م

يعلن حمد بن �سليمان الوهيبي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الينابيع الرائدة �ش.م.م, وامل�سجلة 

لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٠٧٥٥٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 

التــي  األأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب:١٠٤٩ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٢٧٧٥٢٢٢

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكمزاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صائر كمزار للتجارة - ت�صامنية

يعلن اأحمد بن حممد بن عبداللـه الكمزاري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ب�سائر كمزار للتجارة - 

٩٠١٢٦٤٨, وللم�سفي وحـده  بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  ت�سامنية, وامل�سجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب:١٠٢ ر.ب: ٨١١
هاتف رقم: ٩٢١١١٣١٦

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
خالد بن �صعيد بن �صلطان احلربي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ركاز �صور للتجارة واملقاوآلت - ت�صامنية

للتجارة  �سور  ركاز  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  احلربي  �سلطان  بن  �سعيد  بن  خالد  يعلن 

وفقا   ،١٠٤٠٢٧٣ بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوألت 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٦م,  املوؤرخ  ال�سركاء  ألتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: ٩٥٢٢٥٣١١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

مكتب الفخامة للتدقيق واآل�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قرية القرم احلديث �ش.�ش.و
يعلن مكتب الفخامة للتدقيق واأل�ست�سارات اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة قرية القرم احلديث 

�ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم ١٤٠٣٥٤٧, وفقا ألتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

اخلوير - �صكة رقم: ٣٣٠٧ - بناية مركز اآلأعمال رقم: ٣٢٦ 
 الطابق الرابع - مكتب رقم: ا/٤١٢

هاتف رقم: ٩٢٧٧٣٣٠٥
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
حميد بن �صامل بن حمد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة اخلدمة التالية خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن حميد بن �سامل بن حمد العامري اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اخلدمة التالية خلدمات 

النفط والغاز �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجاري بالرقم ١٣٠٢٣٩٤, وللم�سفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٩٣ ر.ب: ١٣٧
هاتف رقم: ٩٩٤١١٥٨٨

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

م�صلم بن حمد بن �صلطان اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دار ال�صيافة للخدمات - ت�صامنية
 - للخدمات  ال�سيافة  دار  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  اجلحافـي  �سلطان  بن  حمد  بن  م�سلم  يعلن 

وحـده  وللم�سفي   ,١٢٨٦٤٩٤ بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية, 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ١٠٠ ر.ب: ٤١٨
هاتف رقم: ٩٢٤٢٢٢٢٦

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
�صامل بن عبداللـه بن حممد ال�صليمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأفالج النيد للتجارة واملقاوآلت - ت�صامنية

يعلن �سامل بن عبداللـه بن حممد ال�سليمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأفالج النيد للتجارة 

وفقا   ,١١٢٥١١٦ بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاوألت 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٢/١٢/٨م,  املوؤرخ  ال�سركاء  ألتفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

وآلية بدية - حمافظة �صمال ال�صرقية
هاتف رقم: ٩٧٣٧١٩٩٩

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٢(

جنوى بنت عبداللـه بن من�صور امليمنية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الف�صفور الدويل �ش.م.م

الف�سفور  �سركة خط  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـها  امليمنية  بن من�سور  عبداللـه  بنت  تعلن جنوى 

وللم�سفية   ,١٣٠٩٤٨٧ بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  الدويل 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

حمافظة م�صقط
هاتف رقم: ٩٢٥١٨٢٧٥

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــية
ب�صرى بنت �صيف بن نا�صر ال�صيفية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طرطو�ش للتجارة - تو�صية

 - للتجارة  طرطو�ش  �سركة  بت�سفـيــة  تقوم  اأنـها  ال�سيفية  نا�سر  بن  �سيف  بنت  ب�سرى  تعلن 

وحـدها  وللم�سفية   ,١١٤٩٠٥٤ بالرقم  الـتجاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية, 

حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان األآتـي:

وآلية الربميي - حمافظة الربميي
�ش.ب: ٤٠٦ ر.ب: ٣١٩

هاتف رقم: ٩٧٨٠٤٠٨٨
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�صفــية
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مكتب األأول لال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع احلاجر الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب األأول لال�شت�شارات املالية اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع احلاجر الوطنية 

�ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٤٣٨٨٦، وفقا ألتفاق ال�شركاء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/5م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

P وألية بو�شر - �شارع املها - بناية اأرجيلة - طابق
�ش.ب: 911 ر.ب: 112
هاتف رقم: 79925501

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
مكتب مور �شتيفنز

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الور�شة الكربى خلدمة ال�شيارات �ش.م.م

يعلن مكتب مور �شتيفنز اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الور�شة الكربى خلدمة ال�شيارات �ش.م.م، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤55١٠، وفقا ألتفاق ال�شركــاء املـــوؤرخ 

الغـيـر، وعلى  اأمام  الت�شفـيــة  ال�شركــة فـي  ٢٠٢٢/١١/٢٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

القرم - �شارع الولج - �شكة رقم: 101٣ - بناية رقم: 1022 
 الدور الرابع - مكتب رقم: ٤1

�ش.ب: 9٣٣ ر.ب: 112
هاتف رقم: 2٤0٦1000 فاك�ش رقم: 2٤0٦1099

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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حمود بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقور القنوت للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلن حمود بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شقور القنوت للتجارة 

واملقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٢١٣٧، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
�ش.ب: 522 ر.ب: ٣11
هاتف رقم: 92٦921٤0

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
زايد بن علي بن خلفان احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة العمران للتجارة - ت�شامنية

يعلن زايد بن علي بن خلفان احلو�شني اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة واحة العمران للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجــاري بالرقم ١١٢٩٩٣٨، وفقا ألتفاق ال�شركــاء 

الغـيـر،  اأمام  الت�شفـيــة  فـي  ال�شركــة  حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢٢/١١/٩م،  املـــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:

وألية نزوى - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 9٨٣5٨717

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي

-398-



اجلريدة الر�سمية العدد )1472(

نا�شر بن را�شد بن نا�شر الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة نا�شر بن را�شد الوهيبي و�شريكه للتجارة واملقاوألت - تو�شية

يعلن نا�شر بن را�شد بن نا�شر الوهيبي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نا�شر بن را�شد الوهيبي 

و�شريكه للتجارة واملقاوألت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٨٩٨٠٩، 

٢٠٢٢/١١/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي  املـــوؤرخ  وفقا ألتفاق ال�شركــاء 

الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

 حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 9٦2070٨٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
هالل بن �شعيد بن علي الرحيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الوفاء املميزة للخياطة الن�شائية �ش.م.م

يعلن هالل بن �شعيد بن علي الرحيلي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دار الوفاء املميزة للخياطة 

وللم�شفي   ،١٣٤5٧٢٦ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الن�شائية 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحار -  حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 99٨٨٨٤7٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اأحمد بن �شعيد بن علي البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كي اند ام انرتنا�شونال م�شقط �ش.م.م

يعلن اأحمد بن �شعيد بن علي البو�شعيدي  اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كي اند ام انرتنا�شونال 

م�شقط �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٣٣٩٣٣٦، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة 

األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 7٨9 ر.ب: ٤11
هاتف رقم: 9٨2929٤9

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شلطان بن اأحمد بن �شعيد الكعبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عبداللـه الوعيظي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شلطان بن اأحمد بن �شعيد الكعبي اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبداللـه الوعيظي و�شريكه 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠١5٢٩5، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٤0 ر.ب: 51٨
هاتف رقم: 9٨97٣٦5٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شامل بن حممد بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل و�شلطان احلجري للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية

يعلن �شامل بن حممد بن علي احلجري اأنــه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل و�شلطان احلجري 

للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٢٨٨٢٢، 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٤20 ر.ب: ٤00
هاتف رقم: 922٦٦519

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
علي بن بخيت بن �شعيد الربعمي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربعمي للتعمري �ش.م.م

للتعمري  الربعمي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  الربعمي  �شعيد  بن  بخيت  بن  علي  يعلن 

ال�شركــاء  ألتفاق  وفقا   ،١٠٩٣٧٦٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 

الغـيـر،  اأمام  الت�شفـيــة  فـي  ال�شركــة  حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢٢/١١/٧م،  املـــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:

هاتف رقم: 990٨0٨20
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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ح�شني علي خمتار
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شخرة الف�شية للتجارة �ش.�ش.و

للتجارة �ش.�ش.و،  الف�شية  ال�شخرة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــه  يعلن ح�شني علي خمتار 

حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده   ،١٤١٧٦٣٠ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 71 ر.ب: 1٣1
هاتف رقم: 9520٨250

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
عبداملجيد بن اأحمد بن حممد البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املنظم العاملية �ش.م.م

يعلن عبداملجيد بن اأحمد بن حممد البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة املنظم العاملية �ش.م.م، 

حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده   ،١١٢٢١٣٩ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 997٤90٨1

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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طالل بن غالم بن حممد �شري البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاي اجلديدة �ش.م.م

يعلن طالل بن غالم بن حممد �شري البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة �شاي اجلديدة �ش.م.م، 

١٣٧٣5٣٠، وفقا ألتفاق ال�شركــاء املـــوؤرخ  وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم 

وعلى  الغـيـر،  اأمام  الت�شفـيــة  فـي  ال�شركــة  متثيــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٢/5م، 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 9٤٤009٣٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
يو�شف بن عبداللـه بن هالل احلو�شني

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي األأمل للتجارة �ش.م.م

يعلن يو�شف بن عبداللـه بن هالل احلو�شني اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة وادي األأمل للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ٣٢١٨٢٩5، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية اخلابورة - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 91717٤1٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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جا�شم بن حممد بن �شامل املزيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املزيني املتكامل للتجارة - تو�شية

يعلن جا�شم بن حممد بن �شامل املزيني اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة م�شاريع املزيني املتكامل 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٢5٢٦٢٩، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 91915909

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
جميع بن را�شد بن عبداللـه امل�شروري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد الغالجي للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية

يعلن جميع بن را�شد بن عبداللـه امل�شروري اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة اأجماد الغالجي للتجارة 

واملقاوألت - ت�شامنية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٢١٠٢٠٦، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 1 ر.ب: ٤19
هاتف رقم: 97٦000٨1

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�شالح بن �شليمان بن خمي�ش ال�شابقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغ�شيني وال�شابقي للتجارة �ش.م.م

يعلن �شالح بن �شليمان بن خمي�ش ال�شابقي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة الغ�شيني وال�شابقي 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٦5٠٢٠٣،  وفقا ألتفاق 

ال�شركــاء املـــوؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام 

الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

�ش.ب: 522 ر.ب: 117
هاتف رقم: 9522771٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شعيد بن عبداللـه بن را�شد املخمري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عبداللـه بن را�شد بن مبارك املخمري واأوألده - تو�شية

را�شد بن  اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة عبداللـه بن  را�شد املخمري  يعلن �شعيد بن عبداللـه بن 

مبارك املخمري واأوألده - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٨٠٦٢٠5٦، 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

حمافظة الربميي
هاتف رقم: 9٤٨59٨9٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اأحمد بن حممد بن عي�شى البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة براكودة العاملية �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن عي�شى البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة براكودة العاملية �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١١١١١٤٢، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 95299777

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التنني ال�شرقي املتميز �ش.م.م

يعلن اأحمد بن حممد بن عي�شى البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة التنني ال�شرقي املتميز �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١١٩٤٤5٦، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: 95299777

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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خالد بن عبداللـه بن خمي�ش اخلمي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شما األأندل�ش للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلن خالد بن عبداللـه بن خمي�ش اخلمي�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة �شما األأندل�ش للتجارة 

واملقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٢٣٦٢٦١، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: 92٤75572
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
منذر بن عبداللـه بن �شليم ال�شكيلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شادر املتميزة �ش.م.م

يعلن منذر بن عبداللـه بن �شليم ال�شكيلي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة امل�شادر املتميزة �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٢5٣٠٤٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 502 ر.ب: 112

هاتف رقم: 9٨9٦1555
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأن�ش العاملية - تو�شية
يعلن مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة م�شاريع اأن�ش العاملية - 

تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٠٣١٢٦٦، وفقا ألتفاق ال�شركــاء 

الغـيـر،  اأمام  الت�شفـيــة  فـي  ال�شركــة  حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢٢/١٢/5م،  املـــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:

وألية �شاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 12 ر.ب: 211

هاتف رقم: 99٤9٤٦25
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
مرت�شى بن حم�شن بن علي اللواتي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ن�شر روي للخدمات والتجارة - ت�شامنية

يعلن مرت�شى بن حم�شن بن علي اللواتي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة ن�شــر روي للخدمـــات 

وفقا   ،١5٤٠٢٧٠ بالرقـم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلــة  ت�شامنية،   - والتجارة 

ألتفاق ال�شركــاء املـــوؤرخ ٢٠١٨/١/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة 

اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان األآتـي:

حمافظة م�شقط
هاتف رقم: 99٤7٤٨00

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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علي بن �شامل العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املخطط للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلن علي بن �شامل العي�شائي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة املخطط للتجارة واملقاوألت �ش.م.م، 

وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٦٠٤١٦٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: 99٣1٣٣٨0
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
علوي بن عبداللـه بن �شامل باعمر

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لبان ظفار املتكاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن علوي بن عبداللــه بن �شالــم باعــمر اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة لبـــان ظفـــار املتكاملـــة 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٣٨5١٢٧، وفقا ألتفاق 

ال�شركــاء املـــوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام 

الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

هاتف رقم: 99٤٨2٤٤٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خلفان الر�شيدي وولده للتجارة - تو�شية

يعلن خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة خلفان الر�شيدي وولده 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ٣١١٤١٣٩، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 19٦ ر.ب: 111
هاتف رقم: 99٣٦59٦5

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي واأوألده - تو�شية

يعلن خلفان بن �شلطان بن �شعيد الر�شيدي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة خلفان بن �شلطان بن �شعيد 

 ،٣١5١٨٢٤ بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلــة  تو�شية،   - واأوألده  الر�شيدي 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 19٦ ر.ب: 111
هاتف رقم: 99٣٦59٦5

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ال�شاحل ال�شرقي  �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون -  اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة اأبراج ال�شاحل ال�شرقي  

�ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١١5٤٨٠5، وفقا ألتفاق ال�شركــاء 

املـــوؤرخ ٢٠٢٢/١١/١٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:

املعبيلة اجلنوبية - وألية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 112٤ ر.ب: 121
هاتف رقم: 9922٨511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واأل�شت�شارات املالية واألإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املهلي الوطنية �ش.�ش.و

�شركة  بت�شفـية  يقوم  اأنـه  واألإدارية  املالية  واأل�شت�شارات  لتدقيق احل�شابات  امللكي  يعلن مكتب 

م�شاريع املهلي الوطنية �ش.�ش.و، وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١١٠٤5٧٦، 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 109٨ ر.ب: 211
هاتف رقم: 92٣2٨222

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مهدي بن حامد بن علي النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مهدي وتركي النهدي للتجارة - تو�شية

يعلن مهدي بن حامد بن علي النهدي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة مهـــدي وتركـي النهـــدي 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٣٠٨٧٣٢، وفقا ألتفاق 

ال�شركــاء املـــوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام 

الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:

وألية �شاللة - حمافظة ظفار
هاتف رقم : 99292٣٤5

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
حميد بن �شامل بن حمد العامري

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية للم�شاندة الكهربائية الهند�شية �ش.م.م

يعلن حميد بن �شامل بن حمد العامري اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة العاملية للم�شاندة الكهربائية 

الهند�شية �ش.م.م، وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٠٤٩٣٠١، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٨5٤ ر.ب: 11٦
هاتف رقم: 99٤115٨٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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غ�شان بن �شالح بن خمي�ش العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجموعة الطبية للتوريدات �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة املجموعــــة الطبيـــة  يعلن غ�شان بن �شالح بن خمي�ش العامري 

للتوريدات �ش.م.م، وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٣٧٢٤٣٤، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٦79 ر.ب: 1٣٣
هاتف رقم: 91111921

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
هيثم مرت�شى اأحمد �شلطان

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباعي ال�شعيد �ش.م.م

�ش.م.م،  ال�شعيـــد  الرباعـــي  �شركة  بت�شفـية  يقوم  اأنـه  �شلطان  اأحمد  مرت�شى  هيثم  يعلن 

املـــوؤرخ  ١٣٦٨٧٦٨، وفقا ألتفاق ال�شركــاء  الـتجــاري بالرقـم  اأمانــة ال�شجــل  وامل�شجلــة لـدى 

الغـيـر، وعلى  اأمام  الت�شفـيــة  ال�شركــة فـي  ٢٠٢٢/١٠/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: 92٨٨٨٤0٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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خليفة بن علي بن عامر العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار املريبي للتجارة - تو�شية

اأنوار املريبي للتجارة -  اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة  يعلن خليفة بن علي بن عامر العمري 

تو�شية، وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١١٦٩٨٩٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور 

التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 1٨ ر.ب: ٤15
هاتف رقم: 9275٣1٣٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
علي بن عبداللـه بن خمي�ش الغداين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نهر الريان للتجارة �ش.�ش.و

يعلن علي بن عبداللـه بن خمي�ش الغداين اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة نهر الريان للتجارة �ش.�ش.و، 

وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٨٤٤٤٦٦، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

اخلو�ش - وألية ال�شيب - حمافظة م�شقط
�ش.ب: 170٣ ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 99٣29٦٨5
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغبرياء للب�شريات �ش.م.م

يعلن مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة الغبرياء للب�شريات 

�ش.م.م، وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ٢١٠5٠٠٤، وفقا ألتفاق ال�شركــاء 

الغـيـر،  اأمام  الت�شفـيــة  فـي  ال�شركــة  حــــــق متثيــل  وللم�شفي وحـده  ٢٠٢٢/١٢/5م،  املـــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

األآتـي:

وألية �شاللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 12 ر.ب: 211

هاتف رقم: 99٤9٤٦25
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
نواف بن علي بن حمد ال�شبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كناري ال�شاحل للتجارة - ت�شامنية

يعلن نواف بن علي بن حمد ال�شبلي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة كناري ال�شاحل للتجارة - ت�شامنية، 

وامل�شجلــة لـدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـم ١٠٦٠٢٣٣، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة األأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: 91٣1717٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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اأحمد بن �شعيد بن حممد األأن�شاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإ�شراقة احلجرة للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن �شعيد بن حممد األأن�شاري اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة اإ�شراقة احلجرة للتجارة 

واملقاوألت - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١5٦٦٤٦،  وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي 

كافـة األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 15٤ ر.ب: ٣22
هاتف رقم: 9٦92٣1٦٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
�شليمان بن �شامل بن حممد الرا�شدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األأمواج للم�شاريع الرائدة �ش.م.م

اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة األأمواج للم�شاريع  الرا�شدي  يعلن �شليمان بن �شامل بن حممد 

الرائدة �ش.م.م، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٣١٧5، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة 

األأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: 1701 ر.ب: 1٣٣
هاتف رقم: 970000٤7

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�شفــي
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�سامل بن عبداللـه بن حممد ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج النيد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن �شامل بن عبداللـه بن حممد ال�شليمي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة اأفالج النيد للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٢٥١١٦، وفقا التفاق 

ال�شركــاء املـــوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام 

الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة االأمور التي تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية بدية - حمافظة �سمال ال�سرقية
هاتف رقم: ٩٧٣٧١٩٩٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
من�سور بن حمود البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثالثي م�سقط للتجارة �ش.م.م

يعلن من�شور بن حمود البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة ثالثي م�شقط للتجارة �ش.م.م، 

١١٣٣٣٤٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيــل  الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�شجل  وامل�شجلة لـدى 

ال�شركــة فـي الت�شفـيــة اأمام الغـيـر، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافـة االأمور التي 

تتعلق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ١٠٤٩ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٣٤٩٥٥٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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املكتب اإلإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفردو�ش الدولية �ش.م.م

يعلـن املكتب اإلإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة الفردو�س الدولية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1066041 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراية الوطنية التجارية العقارية �ش.م.م

يعلـن املكتب اإلإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة الراية الوطنية 

التجارية العقارية �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1744143، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب الكون - حما�سبون قانونيون

\اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأكادميية املعلومات إل�ست�سارات اإدارة نظم املعلومات �ش.م.م

يعلـن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة اأكادميية املعلومات 

إل�شت�شارات اإدارة نظم املعلومات �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1186236، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حامد بن حمود بن حممد الرا�سدي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد اإزكي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حامد بن حمود بن حممد الرا�شدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأوتاد اإزكي للتجارة - 

1238110، عـــن انتهاء اأعــمال  ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حمد بن �سعيد بن �سامل القرين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار القلعة للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  القلعة  اأ�شوار  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  القرين  �شامل  بن  �شعيد  بن  حمد  يعلـن 

تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 5138493، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حمود بن حمد بن برغ�ش ال�سبيبي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة بوادي ال�سيل للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية
يعلـن حمود بن حمد بن برغ�س ال�شبيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بوادي ال�شيل للتجارة 

عـــن   ،1124869 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
زهران بن �سامل بن حمود الرا�سدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة امل�سار اإلأمثل نحو اإل�ست�سارات ال�سناعية �ش.م.م
نحو  اإلأمثل  امل�شار  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  الرا�شدي  حمود  بن  �شامل  بن  زهران  يعلـن 

اإل�شت�شارات ال�شناعية �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1313378، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن طالب بن �سعيد الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاء الدافئ �ش.م.م

�س.م.م،  الدافئ  املاء  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  الوهيبي  �شعيد  بن  طالب  بن  علي  يعلـن 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1303099 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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بدر بن عزان بن عبداللـه الرواحي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة بدر �سيما للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

للتجارة  �شيما  بدر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الرواحي  عبداللـه  بن  عزان  بن  بدر  يعلـن 

عـــن   ،1146557 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خالد بن را�سد بن �سليمان احلامدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة م�ساريع خيوط الفجر احلديثة للمقاوإلت - ت�سامنية
يعلـن خالد بن را�شد بن �شليمان احلامدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع خيوط الفجر 

احلديثة للمقاوإلت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1101159، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خالد بن عو�ش بن �سعيد الروا�ش

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلوين للتجارة واإل�ستثمار �ش.م.م

للتجارة  تلوين  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  الروا�س  �شعيد  بن  عو�س  بن  خالد  يعلـن 

واإل�شتثمار �س.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1098907، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
يون�ش بن �سليمان بن �سامل العوي�سي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهزاز العاملية �ش.م.م

�س.م.م،  العاملية  الهزاز  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العوي�شي  �شامل  بن  �شليمان  بن  يون�س  يعلـن 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1317600 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سامل بن �سعيد بن املر الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تراث القريتني للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  القريتني  تراث  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الرا�شدي  املر  بن  �شعيد  بن  �شامل  يعلـن 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1030273 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سيف بن علي بن حممد ال�ساحلي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة لت�سويق منتجات اجلابرو �ش.م.م

يعلـن �شيف بن علي بن حممد ال�شاحلي ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركـــة الباطنة لت�شويق منتجات 

انتهاء  عـــن   ،1132760 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  اجلابرو 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممود بن حممد بن �سعود التوبي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكواكب الربونزية للتجارة �ش.م.م

الربونزية  الكواكب  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  التوبي  �شعود  بن  حممد  بن  حممود  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،1052350 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممود بن ها�سل بن ناجم العامري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل اإلبتكار الدولية للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممود بن ها�شل بن ناجم العامري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عامل اإلبتكار الدولية 

انتهاء  عـــن   ،1266057 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة البيت امللكي اإلأول للرخام واجلرانيت واأعمال اإلأملنيوم واملطابخ - تو�سية

يعلـن مكتب النربا�س املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة البيت امللكي 

اإلأول للرخام واجلرانيت واأعمال اإلأملنيوم واملطابخ - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل 

الـتجـاري بالرقم 1287348، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
ح�سني بن علي بن �سليمان البلو�سي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خليفة وح�سني للتجارة �ش.م.م

يعلـن ح�شني بن علي بن �شليمان البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع خليفة وح�شني 

انتهاء  عـــن   ،1067080 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن ال�سغري بن �سامل الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل �سفاه للتجارة واملقاوإلت - تو�سية

للتجارة  �شفاه  تالل  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الوهيبي  �شامل  بن  ال�شغري  بن  علي  يعلـن 

واملقاوإلت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1053648، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
م�ستاق بن غالم بن علي اللواتي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو وفاء و�سركاه �ش.م.م

يعلـن م�شتاق بن غالم بن علي اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو وفاء و�شركاه �س.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1584928 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حممود بن �سليمان بن نا�سر اله�سامي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع اإلأ�سطورة الذهبية املتميزة - ت�سامنية

يعلـن حممود بن �شليمان بن نا�شر اله�شامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع اإلأ�شطورة 

الذهبية املتميزة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1176806، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن طالب بن �سعيد الوهيبي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العلوية اجلديدة �ش.م.م

يعلـن علي بن طالب بن �شعيد الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع العلوية اجلديدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1194923 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإبراهيم بن حممد بن اإبراهيم ال�سرحني

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي النزار للتجارة �ش.م.م

النزار  ل�شركـة �شواحي  امل�شفي  ب�شفـتــه  ال�شرحني  اإبراهيم  بن  اإبراهيم بن حممد  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،1073385 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن �سامل بن عبداللـه احلارثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الظاهرة للتجارة واملقاوإلت - تو�سية

يعلـن حممد بن �شامل بن عبداللـه احلارثي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأر�س الظاهرة للتجارة 

واملقاوإلت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 4114132، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيكورادو �ش.م.م

�شيكورادو  ل�شركــــة  امل�شفــي  للتدقيق - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه  �شاه  يعلـن مكتب 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1295679 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
يعقوب بن خليفة بن علي الكلباين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة برزمان للتجارة واملقاوإلت - تو�سية

يعلـن يعقوب بن خليفة بن علي الكلباين ب�شفـته امل�شفي ل�شركة بهجة برزمان للتجارة 

واملقاوإلت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1021005، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأماين الدولية للمقاوإلت - تو�سية

 - للمقاوإلت  الدولية  اإلأماين  ل�شركة  امل�شفي  يعلـن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي ب�شفـته 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1089914 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج للم�ساريع واإل�ست�سارات �ش.م.م

يعلـن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأفالج للم�شاريع واإل�شت�شارات 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1348263 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حممود بن نا�سر بن �سيف الزيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج ال�سرقية املتميزة �ش.م.م
يعلـن حممود بن نا�شر بن �شيف الزيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج ال�شرقية املتميزة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1136691 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن عبدالعزيز بن عبداللـه العمري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة البناء والتطوير العقاري للمقاوإلت والبناء �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن عبدالعزيز بن عبداللـه العمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة البناء والتطوير 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  والبناء  للمقاوإلت  العقاري 

1262152، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سليمان بن اأحمد بن �سليمان البلو�سي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الربميي لال�ستثمار �ش.م.م

الربميي  جبل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  �شليمان  بن  اأحمد  بن  �شليمان  يعلـن 

لال�شتثمار �س.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1345297، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأني�سة بنت عبداللـه بن م�سعود اخلرو�سية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأخوات للتجارة �ش.م.م

اإلأخوات  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  اخلرو�شية  م�شعود  بن  عبداللـه  بنت  اأني�شة  تعلـن 

انتهاء  عـــن   ،1255578 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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علي بن اأحمد بن علي املعيني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة الراعي للخدمات الزراعية والبيطرية - ت�سامنية

يعلـن علي بن اأحمد بن علي املعيني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الراعي للخدمات الزراعية 

3194469، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـة ال�شجــل  والبيطرية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة مرتفعات جمز الكربى للتجارة - تو�سية

الكربى  جمز  مرتفعات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعيني  علي  بن  اأحمد  بن  علي  يعلـن 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3181022، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن �سامل بن م�سعود النزواين

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد البوادي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن �شامل بن م�شعود النزواين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأ�شد البوادي للتجارة - 

8080364، عـــن انتهاء اأعــمال  ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الباطنة للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  الباطنة  اأ�شيل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النزواين  م�شعود  بن  �شامل  بن  علي  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،8061777 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سعيد بن خلفان بن حممد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة احلو�سني لال�ستثمارات ال�سناعية والتجارية و�سركاه �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن خلفان بن حممد اخلرو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة احلو�شني لال�شتثمارات 

بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  و�شركاه  والتجارية  ال�شناعية 

1162589، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة القناديل املتعلقة للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م

املتعلقة  القناديل  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  اخلرو�شي  حممد  بن  خلفان  بن  �شعيد  يعلـن 

للتجارة واملقاوإلت �س.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 3219356، عـن 

انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
نورة بنت علي بن �سامل الكلبانية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سفاة العاملية �ش.م.م

تعلـن نورة بنت علي بن �شامل الكلبانية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة م�شفاة العاملية �س.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1344739 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
ب�سرى بنت �سيف بن نا�سر ال�سيفية

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليق�سة للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  اليق�شة  ل�شركـة  امل�شفية  ب�شفـتــها  ال�شيفية  نا�شر  بن  �شيف  بنت  ب�شرى  تعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1146185 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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خالد بن �سليمان بن �سعيد العامري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرديف للتجارة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �شليمان بن �شعيد العامري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الرديف للتجارة �س.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1447831 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب جمان لال�ست�سارات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الناجح التجارية �ش.م.م

يعلـن مكتب جمان لال�شت�شارات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة م�شاريع الناجح التجارية �س.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1260482، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علوي بن �سامل بن عبداللـه باعمر

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلداد وباعمر للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية

يعلـن علوي بن �شامل بن عبداللـه باعمر ب�شفـته امل�شفي ل�شركة احلداد وباعمر للتجارة 

عـن   ،2174960 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوإلت 

انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سعيد بن م�سبح بن �سعيد اجلهوري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور اجلهاور للتجارة واملقاوإلت �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن م�شبح بن �شعيد اجلهوري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شقور اجلهاور للتجارة 

انتهـاء  1038915، عـن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  واملقاوإلت �س.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن عبداللـه امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدبني للمنتجات البحرية - ت�سامنية
للمنتجات  حدبني  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  امل�شيخي  عبداللـه  بن  �شامل  بن  حممد  يعلـن 

البحرية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 2148722، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
غازي بن طاهر مقيبل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة غازي بن طاهر بن حممد مقيبل و�سريكه للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية
ل�شركة غازي بن طاهر بن حممد مقيبل  امل�شفي  يعلـن غازي بن طاهر مقيبل ب�شفـته 

بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  و�شريكه للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

1044296، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مرت�سى بن ح�سني بن علي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�ستار �ش.م.م

يعلـن مرت�شى بن ح�شني بن علي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ع�شتار �س.م.م، وامل�شجلـة لدى 

الكيــان  وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1144421 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة خلفان بن �سامل بن عبداللـه ال�سام�سي وولده للمقاوإلت - تو�سية
يعلـن خلفان بن �شامل بن عبداللـه ال�شام�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة خلفان بن �شامل بن عبداللـه 

بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للمقاوإلت  وولده  ال�شام�شي 

1050517، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان اإلأن�ساري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سيم �سحار املتحدة - ت�سامنية
يعلـن عدنان بن عبدالرحمن بن حمدان اإلأن�شاري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مرا�شيم �شحار 

املتحدة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1127986، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
فهد بن خمي�ش املاخلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الغملول للمقاوإلت - تو�سية

يعلـن فهد بن خمي�س املاخلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة كنوز الغملول للمقاوإلت - تو�شية، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1250944، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن حممد بن �سالح العجمي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يو�سف ور�سا و�سركائه للتجارة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن حممد بن �شالح العجمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة يو�شف ور�شا و�شركائه 

انتهاء  عـــن   ،1352411 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
زايد بن عبداللـه بن حممد النا�سري

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة ينقل الع�سرية للم�ساريع املا�سية - ت�سامنية
الع�شرية  ينقل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النا�شري  حممد  بن  عبداللـه  بن  زايد  يعلـن 

للم�شاريع املا�شية - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1270527، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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كمال بن ح�سن بن علي اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ش الدولية لال�ستزراع ال�سمكي �ش.م.م
يعلـن كمال بن ح�شن بن علي اللواتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأطل�س الدولية لال�شتزراع 

انتهاء  عـــن   ،1278337 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م،  ال�شمكي 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن حماد بن �سهيل العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغبرية العاملية للمقاوإلت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن حماد بن �شهيل العامري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الغبرية العاملية للمقاوإلت 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1240326 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �س.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خالد بن اأحمد بن �سعيد العتيقي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العفية للطاقة اخل�سراء - تو�سية

 - اخل�شراء  للطاقة  العفية  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  العتيقي  �شعيد  بن  اأحمد  بن  خالد  يعلـن 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1167710 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن علي بن �سعيد الهنائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اآفاق وادي اجلزي للتجارة واملقاوإلت - تو�سية

يعلـن عبداللـه بن علي بن �شعيد الهنائي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اآفاق وادي اجلزي للتجارة 

واملقاوإلت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1045152، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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عبداللـه بن جمعان بن �شعيد ال�شنفري

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز تنمية املهارات الذهنية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن جمعان بن �شعيد ال�شنفري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مركز تنمية املهارات 

انتهاء  عـــن   ،1089933 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.م.م،  الذهنية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

�شيف بن حارب بن �شيف احلو�شني

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النجم امل�شئ العايل �ش.م.م

يعلـن �شيف بن حارب بن �شيف احلو�شني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع النجم امل�شئ 

انتهاء  عـــن   ،1314859 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العايل 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

حممد بن خليفة بن �شعيد الهدابي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مطعم الوعد املتحدة �ش.م.م

يعلـن حممد بن خليفة بن �شعيد الهدابي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مطعم الوعد املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1137511 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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زهران بن خلفان بن �شعيد التوبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رياح اخلليج املتحدة �ش.�ش.و

املتحدة  اخلليج  رياح  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  التوبي  �شعيد  بن  خلفان  بن  زهران  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1374035 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.�ش.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي

عبداللـه بن اأحمد بن �شامل البو�شعيدي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة مزن اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن �شامل البو�شعيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مزن اإبراء للتجارة 

عـــن   ،10754٢4 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�شفــي
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