
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1477(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

اتفاقيــــة  تعديـــــل  بروتوكــــول  على  بالت�سديــــق  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــــم 2023/5 
اخلدمـــات اجلويــة بني حكومــة �سلطنــة عمــان 

وحكومة جمهورية تركيا.
اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة

                           ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

               وزارة الداخليـــــة
�ســـادر فـــي 2023/1/19 بتحديــــــد موعـــد بـــــدء  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2023/15 
النتخابـــــات  الرت�ســــح  طلبـات  تقديــــم  وانتهــــاء 
العا�ســـــرة  للفتــرة  ال�ســـورى  جملـــــ�س  اأع�ســــــاء 

وموعـــد �سحبهـــا.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحار اخلليج للمقاوالت �س.م.م
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2023/5

بالت�سديق على بروتوكول تعديل اتفاقية

 اخلدمات اجلوية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى بروتوكــول تعديــل اتفاقيـــة اخلدمـــات اجلويـة بــني حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة 

جمهورية تركيا، املوقع فـي مونرتيال بتاريخ 29 من �سبتمرب 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

الت�سديق على الربوتوكول امل�سار اإليه، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 2٤ من جمـادى األآخرة �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ١٧ من  ينـايــــــــــــــــــــــر �سنـة 2023م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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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 - 

مبنـــح و�ســـام اإلإ�ســـادة ال�سلطانيـــة من الدرجـــة الثانيـــة لكل من:

1 - ال�سيــخ حـمــود بـن حميــــد بـن حمـــد ال�سوافـــــي 

2 - املكرمة مرمي بنت عي�سى بن حممد الزدجاليــة 

3 - اأ.د. عبداللــــه بـــــــــن حمــــــــد بــــن �سويـــــد البــــادي

4 - اأ.د. �سميـــــر بـــــن حمـــــــد بـــــن نا�ســـــــر العــــــــــدوي

5 - ال�سيـــــخ حممــــد بــــن �سعــــود بن �سالــم املخينــــــي 

6 - الفا�ســــــــل �سوقـــــــــــي بن عبـــدالر�ســـــا �سلطـــــــــان 

7 - الدكتــــور �سالـم بـــن �سلطــــــان بن �سامل الرزيقي 

8 - الفا�ســـــــل ماجـد بن فايــــل بن �سالـــــم العامــري 

9 - الفا�ســـل عدنــــان بن اأحمـــد بن حمــد ال�سعيلـــي 

10 - الدكتــــــــور �سيــــــف بن �سالــــم بن �سيــــف العبـــري

11 - الدكتــــور علــــــي بن حمــــاد بـــن م�سلـــم املع�سنــــي 

12 - الفا�سلة �سمية بنت �سعيد بن �سليمان ال�سيابية 

وذلك تقديـرا مـن لدن جاللته - اأعـــزه اللـه - إلإ�سهاماتهم واأدوارهم البارزة فـي عدة جماإلت. 

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 18 من جمادى اإلآخرة 1444هـ، املوافـــق 11 من يناير 2023م.
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وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري

 رقـــم ٢٠٢٣/١٥
بتحديـد موعـد بـدء وانتهـاء تقديـم طلبـات الرت�شـح 

النتخابات اأع�شـاء جمل�س ال�شـورى للفرتة العا�شرة وموعـد �شحبهـا

ا�ستنادا اإلى قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/58،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يبـــداأ موعــــــد تقديـــــــم طلبــــات الرت�ســــــح لع�سويـــــــة جملــــ�س ال�ســــــــورى للفتـــــــرة العا�ســــــرة 

بتاريـــــخ 2٩ ينايــــــر 2023م وينتهــــــي بتاريـــــخ 1٦ فربايــــــر 2023م.

املــادة الثانيــــة

يكـــون اآخــــر موعــــد ل�سحـــب طلبــات الرت�ســـح لع�سويـــــة جملــــ�س ال�ســــورى للفتـــرة العا�ســـرة 

بتاريـــخ 3 �سبتمبـــــــر 2023م.

املــادة الثالـثــــة

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

�شـدر فـي : ٢٦ مـن جمادى االآخرة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق : ١٩ مـن ينايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٣م

حمـود بـن في�شـل البو�شعيـدي
                                                                                        وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة
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قـــرار وزاري 

رقــم 2023/16

باإ�صدار النظام املايل لنفقات وم�صروفات ومناق�صات 

انتخابــات اأع�صـــاء جملـــ�س ال�صـــورى واملجالــــ�س البلديـــة

ا�ستنادا اإلى قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/58،

واإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،

واإلى قانون جمل�س عمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2021/7،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى

يعمل فـي �ساأن نفقات وم�سروفات ومناق�سات انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى واملجال�س 

البلدية باأحكام النظام املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي: 26 مـن جمادى األآخرة 1٤٤٤هـ
املـوافــــق: 1٩ مـن ينايــــــــــــــــــــــر 2023م

حمـود بـن فـي�صـل البو�صعيـدي
                                                                                      وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة
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النظـام املايل لنفقات وم�صروفات ومناق�صات 
انتخابــات اأع�صــــاء جملـ�س ال�صــورى واملجالـــ�س البلديــة

الف�صـل األأول
تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 (

مل  ما  منها،  كل  قرين  املبني  املعنى  اآلآتية  للكلمات  يكون  النظام  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي 
يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الــــــــــوزارة: وزارة الداخلية.   1
الوزيـــــــــــر: وزير الداخلية.   2
الوكيــــــــــل: وكيل وزارة الداخلية.   3
األنتخابات: انتخابــات اأع�ســـاء جملـــ�س ال�ســــورى واملجال�س البلديـــة وفقـــا لنـــ�س    ٤

املـــادة )2( من هذا النظام.

اللجنــــــــــة: اللجنــــــــة املاليــــــــة لالنتخابـــــات املن�ســــــو�س عليــــــها فـي املــــــــادة )4(     
مــن هـــذا النظـــــام.

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذا النظام فـي احلاآلت اآلآتية :
اإجــــراء انتخابــــات عنــد حـــل جملــ�س ال�ســورى وفقــــا لنـــ�س املــــادة )24( مـــن قانــــون - 

جمل�س عمان امل�سار اإليه.
اإجــــراء انتخابــــات اأع�ســـــاء جملـــــ�س ال�ســــــورى وفقــــا لن�ســــي املــــادتـــني )66( و )67( - 

من قانون انتخابات اأع�ساء جمل�س ال�سورى امل�سار اإليه.
اإجراء انتخابات عند حل املجل�س البلدي وفقا لن�س املادة )27( من قانون املجال�س - 

البلدية امل�سار اإليه.

املــادة ) 3 (

فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام، ت�سري ن�سو�س القوانني واللوائح املطبقة 
على وحدات اجلهاز اآلإداري للدولة وغريها من اآلأ�سخا�س اآلعتبارية العامة.
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املــادة ) ٤ (

تن�ساأ جلنة ت�سمى "اللجنة املالية لالنتخابات"، وي�سدر بت�سكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، 

وتخت�س باآلآتي:

و�ســـع ال�ســـروط واملوا�سفـــات وال�سمانـــات واجلـــزاءات عنــد التعاقد على التوريــدات    1

اأو تنفـيذ اآلأعمال اأو تقدمي اخلدمات.

اإعداد م�سروع امليزانية التقديرية لالنتخابات ورفعها للوزير لالعتماد.   2

اتخاذ اإجراءات التوريدات و/ اأو تنفـيذ اآلأعمال و/ اأو تقدمي اخلدمات والتوريدات.   3

توفـري متطلبات اللجان العاملة فـي اآلنتخابات فـي حدود املوازنة املعتمدة لالنتخابات.    4

اتخاذ اإجراءات طلب ال�سلفة.   5

اآلحتفـــــاظ بال�سجـــالت واأ�ســـــول امل�ستنـــــدات املالـــية املوؤيــدة واإجـــراء القيـــود املاليــــة    6

اأوآل باأول وت�سليمها لدائرة ال�سوؤون املالية فـي الوزارة.

التن�سيــق مع اجلهات املخت�سة آل�ستعـــادة كافـــة اآلأثـــاث واآلأجهــزة واآلأدوات املكتبيـــة    7

وغريها املتعلقة بالعملية اآلنتخابية من املراكز اآلنتخابية. 

اإعداد تقارير دورية عن �سري عملها ورفعها اإلى الوكيل.   8

اأي اخت�سا�سات اأخرى ذات �سلة باأعمال اللجنة يكلفها بها الوزير.    

املــادة )   (

املالية وذلك بعد  ال�سلفة مع وزارة  اللجنة اتخاذ كافة اآلإجراءات الالزمة لت�سوية  تتولى 

عـــر�س كافــة امل�ستندات املوؤيدة للمبالغ امل�سروفة من ال�سلفة على دائــرة التدقيـق الداخلي 

فـي الوزارة م�سفوعة بتقرير عما مت �سرفه واملبالغ املتبقية فـي ال�سلفة والتي يتوجب اإعادتها 

اإلى وزارة املاليــــة، وتتـــم الت�سويـــــة مبجــرد انتهــاء الغــر�س منهــــا، اأو خالل )3( ثالثــة اأ�سهـر 

على اآلأكرث من تاريخ منح ال�سلفة، ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من الوزير.
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املــادة ) 6 (

يكون التعاقد على التوريدات اأو تنفـيذ اآلأعمال اأو تقدمي اخلدمات باأي من الطرق اآلآتية:
املناق�ســة.   1
املمار�ســـــة.   2
اآلإ�سناد املبا�سر.   3

الف�صـــل الثانـــي
املناق�صـــة

املــادة ) 7 (

تتولى اللجنة طرح املناق�سات عن اآلأعمال التي آل تتجاوز قيمتها )3000000( ثالثة ماليني 
ريال عماين.

املــادة ) 8 (

يتـم ن�سـر اآلإعـــالن عــن املناق�ســة فـي �سحيفـــة يوميـــة وا�سعـــة اآلنت�ســار باللغتــــني العربيــــة 
واآلإجنليزية اأو باأي و�سيلة اأخرى.
 ويجب اأن يت�سمن اآلإعالن اآلآتي:

بيانا باآلأ�سناف اأو اآلأعمال اأو اخلدمات املطلوبة.   1
ثمن كرا�سة ال�سروط واملوا�سفات، ومكان ومواعيد �سرائها.   2
اآلية وموعد ومكان تقدمي العطاءات ومدة �سريانها.   3
قيمة التاأمني املوؤقت وال�سمان املايل.   4
اأي بيانات اأخرى حتددها اللجنة.   5

املــادة ) ٩ (

يكون تقدمي العطاءات فـي املناق�سة املطروحة خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ اآلإعالن 
عنها.

املــادة ) 10 (

تكون مدة �سريان العطاءات فـي املناق�سة )20( ع�سرين يوما، ويجــوز تق�سريها ملــدة آل تقل 
عن )10( ع�سرة اأيام فـي حالة اآل�ستعجال الذي تقدره اللجنة.
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املــادة ) 11 (

يجـــب اأن يكون العطــاء فـي املناق�سة م�ستوفـيا لل�ســروط والتعليمات الــواردة فـي اآلإعــالن 
عن املناق�سة ووثائقها.

املــادة ) 12 (

يكـــون العطـــاء عن توريد اآلأ�سنــــاف للجهــة املعنية وفقا للعينات النموذجية اأو املوا�سفــات 
اأو الر�سومات املعتمدة التي يجب على مقدم العطاء اآلطالع عليها، ويعترب تقدميه للعطاء 

اإقرارا منه باآلطالع عليها، ويتولى توريد اآلأ�سناف وفقها.
ويجوز الطلب من �ساحب العطاء تقدمي العينات، ويكون التوريد وفقا للموا�سفات الفنية، 

و اإن خالفت العينات ما مل يتبني من �سروط املناق�سة اأن العينات مق�سودة لذاتها.

املــادة ) 13 (

يتم تقدمي العرو�س الفنية واملالية فـي مظروف واحد ما مل تقرر اللجنة   ح�سبما تقت�سيه 
طبيعة كل مناق�سة   تقدمي العرو�س الفنية واملالية اأو غريها فـي مظاريف منف�سلة.

املــادة ) 1٤ (

يتم اإعالن نتائج فتح املظاريف اإلكرتونيا، اأو باأي طريقة اأخرى تراها اللجنة منا�سبة.

املــادة )  1 (

آل يجـــوز بعـــد فتـــح مظاريـــف العطــــاءات الدخول فـي مفاو�ســـات مع اأحـــد مــن مقدميهــا 
فـي �ساأن تعديل عطائه اإآل اإذا كان العطاء اآلأقل مقرتنا بتحفظ.

ويجوز التفـــاو�س مع مقدم اأقل عطاء مقرتن بتحفظ ليعدل عن كــل حتفظاتـــه اأو بع�سهــا 
مبا يجعــل العطـاء متفقا مع �سروط املناق�سة بقدر اآلإمكان، فـاإذا رفـــ�س فـيجـــوز التفـــاو�س 
مع من يليه مــن مقدمي العطـاءات املقتــرنة بتحفظات بحيــث آل جتري مفاو�سات التعديل 

مع �ساحب عطاء اإآل اإذا رف�س هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات اآلأقل منه.

املــادة ) 16 (

اإذا تبني للجنة اأن اأي عطاء يقل على نحو غري عادي عن العطاءات املقدمة، فـيجوز لها 
التاأكد من مقدم العطاء عن مدى ا�ستيفائه ل�سروط املناق�سة.
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املــادة ) 17 (

يجوز للجنة فـي حالة ت�ساوي اآلأ�سعار بني عطاءين اأو اأكرث جتزئة املقادير املعلن عنها بني 
مقدميها اإذا كان ذلك فـي �سالــح العمــل، ويجوز ذلك اإذا كان مقــدم اآلأقـل �سعرا ي�سرتط 

مددا بعيدة للتوريد آل تتنا�سب وم�سلحة العمل.

املــادة ) 18 (

يعاد طرح املناق�سة اإذا ورد عطاء وحيد ولو كان م�ستوفـيـا لل�ســــروط، وا�ستثنـــاء يجـــوز بقرار 
اإذا توفر ال�سرطان  اإلى ممار�سة مع �ساحب العطاء الوحيد  من الوكيل حتويل املناق�سة 

اآلآتيان:
اأن تكون حاجة العمل آل ت�سمح باإعادة طرح املناق�سة، اأو آل توجد فائدة من اإعادة    1

طرحها.

اأن يكون العطاء الوحيد م�ستوفـيا لل�سروط واملوا�سفات ومنا�سبا من حيث ال�سعر.   2

املــادة ) 1٩ (

يجب على اللجنة البت فـي املناق�سة قبل انتهاء مدة �سريان العطاءات، اإذا تعذر ذلك فعليها 
متديد �سريان مدة العطاء واإخطار مقدمي العطاءات بالتمديد.

املــادة ) 20 (

جتري املفا�سلة بني العطاءات آلختيار العطاء اآلأف�سل وفقا للمعايري الفنية واملالية واآلأ�س�س 
املحددة فـي م�ستندات املناق�سة، واإذا ارتاأت اللجنة ا�ستبعاد عطاء اأو اأكرث فـيجب اأن يكون 

قرارها م�سببا.

املــادة ) 21 (

تقـوم اللجنة باإخطـار نتيجـــة الرت�سية اإلــى مقدم العطاء الفائز فـي املناق�سة، وذلك خالل 
)7( �سبعة اأيام على اآلأكرث من تاريخ الرت�سية. 

ويجب اأن يت�سمـــن اآلإخطـــار �ســرورة تقديــــم �ساحب العطاء الفائز �سمان ح�سن التنفـيذ 
املن�سو�س  املدة  اآل�ست�سارية خالل  واملكاتب  ال�سركات  فـي حالة  املهنية  التاأمني  وثيقة  اأو 
عليها فـي املادة ) 2( من هذا النظام، وفـي جميع اآلأحوال آل تلتزم الوزارة بالعطاء اإآل بعد 

توقيع العقد.
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املــادة ) 22 (

تلغى املناق�سات بقرار م�سبب من اللجنة بعد الن�سر عنها وقبل البت فـيها اإذا ا�ستغني عنها 
نهائيا اأو اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك، كما يجوز اإلغاء املناق�سات فـي احلاآلت اآلآتية:

اإذا تقدم عطاء وحيد اأو مل يبق بعد العطاءات امل�ستبعدة اإآل عطاء واحد.   1

اإذا اقرتنت العطاءات كلها اأو اأكرثها بتحفظات جوهرية.   2

اإذا كانت قيمة العطاء اآلأقل تزيد على القيمة ال�سوقيــــة.   3

كمـــا يجــوز اإلغـــاء املناقــ�سات بعــد �سدور قرار اآلإ�سناد وقبــل التوقيع علــى العقـــد بقـــرار 
م�سبـــب من اللجنة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك.

املــادة ) 23 (

وثائــق  ن�سخــة  ثمــــن  يرد  املظاريف،  لفتح  املحــدد  املوعـــد  قــبل  املناق�ســـة  اإلغـــاء  حــــال  فـي 
املناق�ســة اإلى م�سرتيها ب�سرط اأن يعيد ن�سخة وثائق املناق�سة كاملة اإلى اللجنة.

واإذا مت اإلغاء املناق�سة بعد املوعد املحدد لفتح املظاريف، فال يجوز رد الثمن اإآل ملن تقدم 
بعطاء فـي املناق�سة.

املــادة ) 2٤ (

يجب على اللجنة ا�ستبعاد العطاء بقرار م�سبب فـي اأي من احلاآلت اآلآتية:
اإذا اقت�ست ذلك م�سلحة العمل.   1

اإذا مل يكن العطاء م�ستوفـيا لل�سروط واملوا�سفات.   2

العطاءات    3 با�ستثناء  وذلك  عمان،  �سلطنة  فـي  م�سجال  العطاء  مقدم  يكــــن  لــم  اإذا 
املقدمة فـي املناق�سات الدولية من ال�سركات و املوؤ�س�سات الدولية.

اإذا مل يكن العطاء م�سحوبا بالتاأمني املوؤقت كامال.   4

اإذا مل يثبت مقدم العطاء �سالمة موقفه املايل.   5

اإذا كانت وثائق العطاء غري مكتملة اأو غري موقعة اأو غري خمتومة من مقدمها.   6

اإذا �سدر حكم نهائي باإفال�س اأو اإع�سار مقدم العطاء، اأو اتخذت اإجراءات ق�سائية    7
�سده لهذا ال�سبب.

اإذا انطوى العطاء على خمالفة آلأحكام القوانني واللوائح ال�سارية.   8
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املــادة )  2 (

يجوز للجنة اإ�سدار اأوامر تغيريية بالزيادة اأو النق�سان فـي مدة اأو قيمة اأو نـــوع اأو كميـات 

�سريان  فرتة  وذلك خالل  العقد،  اخلدمات حمل  اأو  اآلأعمال  اأو  اآلأ�سناف  موا�سفات  اأو 

العقـــد فـيمـــا آل يتجـــاوز جممـــوع قيمتــــه )100.000( مائـــة األـــف ريــــال عمانـــي، اأو )%10( 

من قيمة العطاء اآلأ�سلي الذي متت موافقة اللجنة عليه، اأيهما اأكرب، ويجوز عند ال�سرورة 

بقرار م�سبب من اللجنة زيادة قيمة اآلأوامر التغيريية.

الف�صـــل الثالــــث
املمار�صــــة

املــادة ) 26 (

يجوز للجنة �سـراء اآلأ�سناف اأو تنفـيــذ اآلأعمـــال اأو تقديــــم اخلدمات والدرا�سات اآل�ست�سارية 

واآلأعمال الفنيــة عـــن طريق املمار�سة مـــن خــالل التفــاو�س للح�سول علـى اأف�سـل العـرو�س 

باأقل اآلأ�سعار، وذلك فـي حاآلت خا�سة اأو فـي اأي من اآلأحوال اآلآتية: 

اآلأ�سناف املحتكر �سنعها اأو ا�ستريادها اأو التي تقت�سي طبيعتها الغر�س من احل�سول    1

عليها اأن يتم �سراوؤها من اأماكن اإنتاجها اأو التي آل توجد اإآل لدى �سخ�س بذاته.

اآلأ�سناف التي آل ميكن حتديدها مبوا�سفات دقيقة.   2

اآلأعمال اأو اخلدمات الفنية واآل�ست�سارية التي تتطلب معرفة فنية معينة اأو تخ�س�سا    3

معينا.

التوريدات ومقاوآلت اآلأعمال والنقل التي تقت�سي حالة اآل�ستعجال الطارئة عدم    4

اتباع اإجراءات املناق�سات ب�ساأنها.

اأي    5 عنها  تقدم  التي مل  اخلدمات  وتقدمي  والنقل،  اآلأعمال  ومقاوآلت  التوريدات 

عطاءات فـي املناق�سات اأو قدمت عنها عطاءات باأ�سعار غري مقبولة وكانت احلاجة 

اإليها آل ت�سمح باإعادة اإجراءات املناق�سة.

6   �سراء وا�ستئجار العقارات.
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الف�صــل الرابــع
األإ�صنــاد املبا�صـــر

املــادة ) 27 (

يجـــوز للجنــة التعاقــد باآلإ�سنـــاد املبا�ســـر بعد موافقة الوكيل لتنفـيــذ اأعمــال اأو احل�ســول 
على خدمات مبا آل يتجاوز )245.000( مائتني وخم�سة واأربعني األف ريال عماين، على اأن 

تكون اآلأ�سعار منا�سبة، مع بيان اآلأ�سباب املوجبة لذلك.

الف�صــل اخلامـــ�س
ال�صمانـــات

املــادة ) 28 (

اأن يقــدم مع كــل عطــاء تاأمني موؤقت آل يقل عن )1%( من القيمة الكلية للعطاء  يجـــب 
وفـي حالة �سحب مقـدم العطاء لعطائــه قبل انتهاء املدة املحددة ل�سريان العطــاء، آل يجوز 

له ا�سرتداد مبلغ التاأمني املوؤقت املقدم منه، وي�سبح حقا للوزارة.
ويرد التاأمني املوؤقت اإلى اأ�سحاب العطاءات غري املقبولة فور انتهاء املدة املحددة ل�سريان 

العطاء اأو قبل ذلك اإذا مت اإر�ساء املناق�سة على اأحد املتقدمني اأو اإلغاوؤها.

املــادة ) 2٩ (

على �ساحب العطاء الفائز اأن يقدم خالل )5( خم�سة اأيام عمل من اليوم التايل آلإخطاره 
بقبول عطائه �سمانا حل�سن تنفـيذ العقد قدره )5%( من القيمة الكلية للعقد اأو تقدمي 
وثيقة تاأمني مهنية فـي حالة ال�سركات واملكاتب اآل�ست�سارية، وبالن�سبــة للعقود التي تربم 

مع متعاقديــن من اخلارج يكون تقديــم هـــذا ال�سمــان خـــالل )10( ع�سرة اأيــام عمل.
ويجوز مبوافقة اللجنة متديد تلك املدة ملدة اأخرى آل تتجاوز )5( خم�سة اأيام.

املــادة ) 30 (

اإذا مل يقـدم �ساحـب العطاء الفائز �سمـان ح�سن التنفـيذ خالل املدة املحددة فـــي املادة ) 2( 
من هذا النظام، يجوز للجنة مبوجب اإخطـــار مكتـــوب اإلغاء الرت�سية وم�ســـادرة التاأمـــني 

املوؤقت وذلك دون اإخالل بحق الوزارة فـي التعوي�س.
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املــادة ) 31 (

يعفـــى �ساحــب العطــاء الفائز مـن �سمان ح�سن التنفـيذ اإذا قام بتوريد اآلأ�سناف املتعاقد 

عليهـا وقبلتها اللجنة نهائيا خالل املدة املحددة لتقدمي �سمان ح�سن التنفـيذ.

الف�صــل ال�صــاد�س

اإجـــراءات التوقيـــع

املــادة ) 32 (

العقود التي يتم اإبرامها نتيجة مناق�سة اأو ممار�ســة والتــي آل تزيد قيمتهـا علــى )245.000( 

مائتني وخم�سة واأربعني األف ريال عماين توقع من قبل الوكيل.

ويجوز للوكيل فـــي حال غيابه اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته آلخت�سا�ساته التفوي�س 

فـي اعتماد �سندات ال�سرف التي آل تتجاوز قيمتها )5.000 ( خم�سة وت�سعني األف ريال عماين.

املــادة ) 33 (

تتولى اللجنة اإحالة امل�ستنـدات اخلا�ســة بال�ســرف اأوآل بـــاأول اإلى دائــــرة التدقيـــق الداخلــــي 

اأمر ال�سراء    اأو  فـي الوزارة مرفقة بكافة امل�ستندات الالزمة ل�سهولة مراجعتها )العقد 

حم�سر فح�س اآلأ�سناف   اأي م�ستند يفـيد تاأدية اخلدمة   فاتورة املورد و�سند اآلإ�سافة   

اأي م�ستندات اأخرى تكون موؤيدة لل�سرف(.
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وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين
قــرار وزاري 

رقــم 2023/9

 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون اإلإ�سكان اإلجتماعي 

ا�ستنادا اإلى قانون االإ�سكان االجتماعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠١٠/٣٧،

واإلى املر�ســـــوم ال�سلطانــــي رقـــم ٢٠٢٠/9٣ بتعديـــل م�سمــى وزارة االإ�سكـــان اإلــى وزارة االإ�سكـــان 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون االإ�سكان االجتماعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١١/٦،

واإلى موافقة وزارة املالية، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة اإلأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص املادة )١٨( من الالئحة التنفـيذية لقانون االإ�سكان االجتماعي امل�سار اإليها، 

الن�ص االآتي:

"حتدد قيمة امل�ساعدة ال�سكنية وفقا لالآتي:

مبلــغ ال يتجـــاوز )٢5٫٠٠٠( خم�ســـــة وع�سرين األــــف ريـــال عمانـــي لالأ�ســـرة املكونـــة   - ١

اأال تقـــل  اإعـادة بنائه، �سريطـــة  اأو  اأفراد لبناء م�سكن  اأو ثالثة  اأو ٣( اثنني  من )٢ 

م�ساحة البنــــاء عن )١٤٠م٢( مائــة واأربعني مرتا مربعا، وفـي حالة م�ساهمة املنتفع 

يجب اأال تزيد م�ساحة البناء على )٢5٠م٢( مائتني وخم�سني مرتا مربعا.  

مبلـغ ال يتجــاوز )٣٠٫٠٠٠( ثالثــني األـــف ريـــال عمانـــي لالأ�ســـرة املكونـــة مـــن )٤(   - ٢

اأربعــــة اأفــــراد فاأكثـــر لبناء م�سكــن اأو اإعادة بنائه، �سريطــة اأال تقــــل م�ساحـــة البنــــاء 

عن )١9٠م٢( مائة وت�سعني مرتا مربعا، وفـي حالة م�ساهمة املنتفع يجب اأال تزيد 

م�ساحة البناء على )٣٠٠م٢( ثالثمائة مرت مربع."
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املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه. 

املــادة الثالثــــة

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

�سدر فـي: 24 من جمادى اإلآخرة 1444هـ

املوافــــق: 17 من ينايــــــــــــــــــــــر 2023م

د. خلفان بن �سعيـد بن مبـارك ال�سعيلي

                                                                 وزيــــر االإ�سكـــان والتخطيــــــط العمرانـــــي

-35-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

      وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه 
قـرار وزاري 

رقــم ١١/2023
     بتعديـل بعــ�ض اأحكــام الئحــة �سالمـــة الغــذاء

ا�ستنادا اإلى قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 84/ 2008، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/92 بتعديل م�سمـــى وزارة الزراعـــة والثـــروة ال�سمكيـــة 
اإلى وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى الئحة �سالمة الغذاء ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/2،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 
ي�ســــاف بنــــد جديـــد برقــــم )15( اإلـــــى امللحــــق رقــــم )2: املخالفــــات والغرامــــات االإداريــــــة( 

املرفق بالئحة �سالمة الغذاء امل�سار اإليها، ن�سه االآتي:

الغرامة االإداريةاملخالفـــــــــةم
)بالريال العماين(

15
اإنتاج و/اأو ا�سترياد و/اأو ت�سويق املنتجات الغذائية
 التي ي�ساف اإليها مادة "ثاين اأك�سيد التيتانيوم

"Titanium dioxide (E171(
1000

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

�سدر فـي: 2٥ / ٦ /١444هـ
املوافـــق : ١٨ / ١ /2023م

د. �سعــــود بــن حمــــود بـن اأحمــد احلب�ســي
وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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الهيئـة العامـة ل�سـوق املــال

قــرار 

رقــم خ/2023/3 

باإ�سدار منوذج وثيقة التاأمني املوحدة لل�سمان املمدد على املركبات

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

وترويج اال�ستثمار اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

يعمل بنموذج وثيقة التاأمني املوحدة لل�سمان املمدد على املركبات، املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

�سدر فـي: 18 من جمادى األآخرة 1444هـ
املوافـــــق: 11 من ينايــــــــــــــــــــــر 2023م

عبداللـه بن �سالـم بن عبداللـه ال�ساملـي
الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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منوذج وثيقة التاأمني املوحدة لل�سمان املمدد على املركبات
الف�ســـل األأول
التعريفــــات

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

1 - الوثيقة: 
وثيقة التاأمني املوحدة لل�سمان املمدد على املركبات ومالحقها.

2 - ال�سمان املمدد: 
املوؤمن  باملركبة  الذي يلحق  الكهربائي  اأو  امليكانيكي  التاأمينية جتاه اخللل  التغطية 

عليها بالوثيقة، والتي تبداأ بانتهاء فرتة ال�سمان امل�سنعي.
3 - املوؤمن: 

�سركة التاأمني املرخ�س لها مبزاولة ن�ساط التاأمني العام فـي �سلطنة عمان.
4 - املوؤمن له: 

وت�سدر  التاأمني  ق�سط  بدفع  يلتزم  والذي  املمدد  بال�سمان  امل�سمولة  املركبة  مالك 
الوثيقة با�سمه.

5 - مدة �سريان الوثيقة: 
مدة �سريان التغطية التاأمينية خالل الفرتة الزمنية املحددة اأو امل�سافة املتفق عليها 

بني املوؤمن واملوؤمن له فـي طلب التاأمني .
6 - طلب التاأمني: 

الطلـــب الـــذي يتولى املوؤمـــن لــه تعبئتـــه وفـــق البيانـــات املبينـــة فـــي امللحـــق رقــــم )2( 
املرفــق فـي هــذا النمــوذج.

7 - ق�سط التاأمني: 
مبلغ من املال يلتزم املوؤمن له ب�سداده اإلى املوؤمن مقابل التغطية التاأمينية املحددة 

فـي الوثيقة.
8 - الوكيل: 

م�ستورد اأي مركبة فـي �سلطنة عمان والذي يقوم ببيع املركبات اجلديدة اأو امل�ستعملة 
واملرخ�س له من قبل اجلهات املخت�سة.
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9 - ال�سمان امل�سنعي: 

الكهربائية  اأو  امليكانيكية  االأعطال  جتاه  الوكيل  اأو  للم�سنع  التعاقدية  امل�سوؤولية 
التي تلحق باملركبة، خالل الفرتة الزمنية املحددة اأو امل�سافة املقطوعة، املتفق عليها 

بني امل�سنع اأو الوكيل واملوؤمن له.

10 - األأجزاء امل�سمولة بال�سمان املمدد: 

االأجزاء امليكانيكية اأو الكهربائية فـي املركبة والتي يغطيها ال�سمان امل�سنعي واملبينة 
فـي امللحق رقم )3( املرفق فـي هذا النموذج.

11 - اخللل امليكانيكي والكهربائي: 

تعطـــل اأي مـــن االأجــــزاء املغطاة بال�سمان املمدد واملبينة فـي امللحــق رقــــم )3( املرفق 
فـي هذا النموذج.

12 - املركبة املوؤمن عليها: 

املركبة املذكورة فـي منوذج طلب التاأمني فـي امللحق رقم )2( املرفق فـي هذا النموذج.

13 - مركز اخلدمة املعتمد: 

املركز الذي يتم حتديده من قبل املوؤمن الإ�سالح املركبة املوؤمن عليها.

14 - اخل�سارة التبعية: 

اخل�سارة التي ال تنتج مبا�سرة عن اخللل امليكانيكي والكهربائي، وتكون الحقه لوقوعه.

 الف�ســـل الثانـــي

ال�ســروط واألأحكـــام العامــــة
متهيــــد: - 1

تعترب الوثيقة ومالحقها وطلب التاأمني عقدا واحدا، وكل كلمة اأو عبارة اأعطي اأ أ 
لها معنى حمدد فـي اأي جزء من الوثيقة اأو طلب التاأمني يكون لها املعنى ذاته، 
ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر، وعلى املوؤمن متكني املوؤمن له من االطالع 

على الوثيقة والتاأكد من فهمه لكافة ا�سرتاطاتها. 
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تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعارف عليها فـي عقود ال�سمان   أ 

املمدد واملقدمة من قبل املوؤمن له واملتعلقة بالتغطية التاأمينية اأ�سا�سا لهذا العقد.

بدء �سريان الوثيقة:  - 2

يبداأ �سريان الوثيقة، بعد ا�ستيفاء االآتي:

اكتمال البيانات املقدمة من املوؤمن له م�سفوعة باالأوراق الثبوتية.اأ أ 

تعبئة منوذج طلب التاأمني، مقرونة باإقرار طالب التاأمني ب�سحة البيانات املقدمة.  أ 

دفع ق�سط التاأمني. ج أ 

تاريخ بدء التغطية: - 3

تبداأ التغطية التاأمينية من تاريخ انتهاء ال�سمان امل�سنعي حتى انتهاء فرتة التاأمني 

املحددة فـي طلب التاأمني.

التزامات املوؤمن: - 4

مهنية اأ أ  وبكل  عليــه  املتعارف  ح�سب  املطالبات  وت�سوية  اخلدمات  تقديـــــم جميـع 

وفـي االأوقات املحددة.

التعامل مع االأخطاء التي حتدث فـي اأثناء اخلدمة اأو فـي االأجزاء اأو قطع الغيار   أ 

واملن�سو�س عليها فـي القائمة الواردة فـي امللحق رقم )3( املرفق فـي هذا النموذج.

دفـع مبلغ التعويـــ�س عــن قيمـــة اخللل امليكانيكي اأو الكهربائي، اأو اإ�ســــدار اأمــــر ج أ 

اأ�سليـــة جديــــدة  غيــــار  وتوفـري قطـــع  ال�سيانة  اأو  باالإ�ســــالح  بالبـــدء  املوافقــــة 

من مركــــز اخلدمة املعتمد، مع التقيد باملدة الزمنية لكل عطـــل ح�ســب طبيعتـــه 

مبا ال يجاوز )3( ثالثـــة اأيام عمل من ا�ستكمــال ملف املطالبة، وفـي حالــة رفــ�س 

املطالبة يجب اأن يكون م�سببا.

 نقل وحتويل الوثيقة اإلى املالك اجلديد عند انتقال ملكية املركبة املوؤمن عليها د أ 

اإليه، �سريطــة اأال يكــون للمالك اجلديــــد �سلة مبا�ســــرة اأو غري مبا�سرة بتوريد 

وبيع املركبات.
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التزامات املوؤمن له: - 5
اإجــــراء جميــــع عمليــات االإ�سالح وال�سيانة الدورية للمركبة ب�سورة منتظمة، اأ أ 

وال يتحمل املوؤمــن اإ�ســالح اخللل امليكانيكي اأو الكهربائي الناجت ب�سكــــل مبا�ســـر 
عن اإهمال املوؤمن له فـي اإجراء عمليات االإ�سالح وال�سيانة الدورية للمركبة.

اإجـراء فح�س ال�سالمة امليكانيكية والكهربائية للمركبة بعد وقوع اخللل الكهربائي   أ 
اأو امليكانيكي وذلك قبل اإجراء اأي اإ�سالحات، ويتحمل املوؤمن تكاليف الفح�س 
اإذا كان اخللل الكهربائي اأو امليكانيكي �سمن االأجزاء امل�سمولة بال�سمان املمدد.

 6 -  األخت�سا�ص الق�سائي:
تخت�س حماكم �سلطنة عمان بالف�سل فـي املنازعات النا�سئة عن تطبيق اأحكام الوثيقة. 

 7 -  اإلغاء الوثيقة:
يحق للموؤمـــن لــــه اإلغـــــاء الوثيقـــة أ �سريطـــة اأال تكــون هنــالك اأي مطالبــــات أ وفقــــا 

للمعادلـــة االآتيـــة: 
الق�سط امل�سرتجع = ق�سط التاأمني X الفرتة املتبقية / مدة الوثيقة.

الف�ســـل الثالــــث

اإجـــراءات املطالبـــة

تكون اإجراءات تقدمي املطالبة بالن�سبة للوثيقة وفقا لالآتي: 
ت�سليم املوؤمن له املركبة والوثيقة و�سجالت اخلدمة اإلى مركز اخلدمة املعتمد.اأ أ 
 ت�سخي�س االأعطال من قبل الوكيل اأو مركز اخلدمة املعتمد وت�سليم تقرير مف�سل   أ 

عن حالة املركبة املوؤمن عليها اإلى املوؤمن للموافقة على اإجراء عمليات االإ�سالح.
تقدمي تقرير فني من امل�سنع اأو وكيله اأو مركز اخلدمة املعتمد مع عر�س اأ�سعار ج أ 

اإلى املوؤمن.

الف�ســل الرابــع

األ�ستثنـــــاءات

ت�ستثنـــى مـــــن تطبيـق اأحكــــــام الوثيقـــــة احلـــاالت االآتيـــة، مــا لـــم يتفـــق املوؤمــن واملوؤمــن لــه 
على خالف ذلك: 
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ت�سحيحات وتعديالت اأجزاء الهيكل مثل ال�سقف املنزلق واملجزاأ، واالأ�سقف القابلة  أ 1
للك�سف، واأبوا  ال�سيارة، وغطاء مق�سورة االأمتعة.

تلف الطالء وال�سداأ على الهيكل. أ 2

ت�سر  املياه اأو املناطق التي فـيها ت�سر  على الهيكل مثل وجود با  ال ينغلق ب�سكل  أ 3
تام، وعوازل ال�سقف املنزلق والنوافذ اأو االأ�سقف القابلة للك�سف اأو الطي.

جمموعة ممت�س �سدمات هيكل املركبة. أ 4

التعديالت والزوائد امل�سافة على املركبة والتي لي�ست من امل�سنع.  أ  

اأحزمة االأمان والو�سائد الهوائية املنفتحة نتيجة �سرر ناجم عن حادث. أ 6

الديكور الداخلي مبق�سورة املركبة. أ 7

تكييف الهواء: التعبئة واإعادة التعبئة والتعديل التحديثي، ما مل يتم اإجراء التعبئة  أ  
فـيما يتعلق باإ�سالح م�سمول بال�سمان امل�سنعي.

الزجاج االأمامــي واخللفـــي وزجاج االأبوا  وحمركات املفاتيح الكهربائية لرافعــــات  أ 9
الزجاج.

امل�سابيح بجميع اأنواعها. أ 10

االأجزاء املطاطية بجميع مكوناتها الداخلية واخلارجية. أ 11

العجالت واالإطارات املعدنية للعجالت )Rings(. أ 12

االإهالك الناجت عن اال�ستخدام الطبيعي، والذي ينتج عنه االنخفا�س التدريجي  أ 13
فـي االأداء الت�سغيلــي لالأجزاء امل�سمولة بال�سمان املمدد، مــــع مراعــــاة عــــمر املركبـــــة 

وامل�سافة الكلية التي قطعتها.

اخل�سائر التبعية ومنها على �سبيل املثال ال احل�سر، االآتي:  أ 14

عدم ا�ستخدام املركبة.اأ أ 
فقدان االإيرادات اأو فر�س العمل.  أ 
م�ساريف التنقل والبنزين وا�ستعمال الهاتف.ج أ 
االأعطال امليكانيكية اأو الكهربائية الناجتة ب�سكل مبا�سر عن اإهمال املوؤمن له د أ 

فـي عمليات االإ�سالح وال�سيانة الدورية للمركبة.
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ملحــــق رقــــم ) 1 (

جـــدول الوثيقــــة

رقم الوثيقة: أ 1

ا�ســم املوؤمــــن: أ 2

نوع التاأمــني: أ 3

ا�سم املوؤمن له: أ 4

مدة التاأمني: من        /             /       م                        اإلى    /         /        م  أ  

امل�سافــــــــــــــــــــة: 

ق�سط التاأمني: أ 6

اأ أ ق�سط التاأمني االأ�سا�سي.

  أ ر�سوم االإ�سراف والرقابة )6 فـي االألف من �سافـي ق�سط التاأمني(.

ج أ ر�سوم �سندوق الطوارئ )1% من �سافـي ق�سط التاأمني(.

ر.ع 

ر.ع

ر.ع

ر.ع7 أ اإجمايل الق�سط املدفوع 

-43-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

ملحــق رقـــم ) 2 (

طلــــب التاأمـــــــني

1 أ  ا�سم مالك املركبة:

2 أ  العنوان:  

3 أ  رقم الهاتف:  

4 أ  الربيد االإلكرتوين:  

�سنة ال�سنع:الطراز:   أ نوع املركبة:

6 أ �سعة املحرك )لرت(: عدد االإ�سطوانات: 

7 أ  رقم القاعدة:  

تاريخ اأول ت�سجيل:الرمز:   أ  رقم اللوحة:

9 أ  تاريخ ال�سراء:   

10 أ فرتة ال�سمان امل�سنعي:                                    �سنة اأو م�سافة:   

 11 أ فرتة ال�سمان املمدد: 
� )2( �سنتني دون حتديد م�سافة.

� )3( ثالث �سنوات دون حتديد م�سافة.
� ) ( خم�س �سنوات دون حتديد م�سافة.
� )6( �ست �سنوات دون حتديد م�سافة.

� )3( ثالث �سنوات اأو )0000 1( مائة وخم�سني األف كم، اأيهما ياأتي اأوال.
� ) ( خم�س �سنوات اأو )0000 1( مائة وخم�سني األف كم، اأيهما ياأتي اأوال.

� اأخرى. 
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12 أ ق�سط التاأمني:  

اأأ ق�سط التاأمني االأ�سا�سي.

  أ ر�سوم االإ�سراف والرقابة )6 فـي االألف من �سافـي 

ق�سط التاأمني(.

ج أ ر�سوم �سندوق الطوارئ )1% من �سافـي ق�سط التاأمني(.

ر.ع

 

ر.ع

ر.ع

ر.ع13 أ اإجمايل الق�سط املدفوع 

اإقـــــــــرار:  

 اأقر ب�سحة بيانات املركبة املذكورة فـي منوذج طلب التاأمني، 

كما اأتعهد بالعمل على التقيد باأجل ال�سمان املمدد بداية 

من انتهاء ال�سمان امل�سنعي وانتهاء العمل به بانتهاء املدة 

ال�سروط  احرتام  مع  اأعاله  بالوثيقة  املحددة  امل�سافة  اأو 

واالأحكام. 

توقيع املوؤمن له:                                                                توقيع املوؤمن: 

 التاريـــــــخ: 

تابع: ملحق رقم ) 2 ( طلـب التاأمـني
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ملحــق رقـــم ) 3 (
قائمة قطع الغيار امل�سمولة بال�سمان املمدد

Spare Parts nameا�ســم قطعــة الغيــار

Engineاملحرك 

Bloc Cylinder with cylinder linerجممع االإ�سطوانات واالإ�سطوانات

Valves with Seat Valvesال�سمامات مع قواعد ال�سمامات

Pistons with Piston Ringsاملكاب�س مع حلقات املكاب�س

Connecting Rod with Connecting Rod Bearingذراع تو�سيل املكاب�س مع اجللبات

Camshaft with Bearingعمود املرفق مع اجللبات

Flywheelاحلدافة

Timing Pinionترو�س نظام التوقيت

Turbocharger/Superchargerالتريبو/ �سوبر ت�سارج

Manual Gear Boxناقل احلركة اليدوي

Full set Of Pinionsكل امل�سننات الداخلية بناقل احلركة

Input Shaftعمود دخول احلركة

Output Shaftعمود خروج احلركة

Synchronizerو�سلة تع�سيق امل�سننات

Clutch Housingغطاء القاب�س

Automatic Gear Boxناقل احلركة االأوتوماتيكي

Torque Convertorحمول العوم الرتبيني

Clutch Plates Setجمموعة لوحات القاب�س
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Spare Parts nameا�ســم قطعــة الغيــار

Body Valvesجممع ال�سمامات الهيدروليكية

4X4 drive Systemنظام الدفع الرباعي

Transmissionنظام احلركة

Propeller Shaftعمود االإدارة

Front Excel (Right & Left)اأعمدة املحاور االأمامية )اليمني والي�سار(

Differential Housing with Tubeوعاء املحور اخللفـي مع االأنابيب اجلانبية

Pinion Gear تر�س االإدارة

Ring Gearالرت�س التاجي

Spider Gear and sideجمموعة الرتو�س الفرقية

Rear Excel ( Right & Left )اأعمدة املحور اخللفـية )اليمني والي�سار(

Steering Systemنظام التوجيه

Steering Columnعمود نظام التوجيه

Steering Ruckاجلريدة امل�سننة

Brakesالفرامل

Caliper Brakes with Pistonما�سك �سفايف الفرامل مع املكب�س

ويجوز اإ�سافة اأي قطع اأخرى باتفاق املوؤمن واملوؤمن له.

تابع: ملحق رقـم ) 3 ( قائمة قطع الغيار امل�سمولة بال�سمان املمدد
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قــرار 

رقــم خ/2023/4 

باإ�ضدار منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني على حياة املقرت�ضني

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

وترويج اال�ستثمار اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

يعمل بنموذج الوثيقة املوحدة للتاأمني على حياة املقرت�سني، املرفق.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )60( �ستني يوما من تاريخ ن�سره.

�ضدر فـي:  22 من جمادى األآخرة 1444هـ

املوافـــــق: 1٥ من ينايــــــــــــــــــــــر 2023م

عبداللـه بن �ضالـم بن عبداللـه ال�ضاملـي

الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
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منوذج الوثيقة املوحدة للتاأمني على حياة املقرت�ضني 
الف�ضـــل األأول
التعريفــــات

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

1 - الوثيقة: 
الوثيقة املوحدة للتاأمني على حياة املقرت�سني، ومالحقها.

2 - املوؤمن: 
�سركة التاأمني املرخ�س لها مبزاولة ن�ساط التاأمني على احلياة.

3 - املوؤمن عليه: 
ال�سخ�س الطبيعي الذي يلتزم بدفع ق�سط التاأمني وت�سدر الوثيقة با�سمه.

4 -  امل�ضرف: 
البنك  قبل  من  مرخ�سة  اأخرى  مالية  موؤ�س�سة  اأي  اأو  اأجنبي  اأو  حملي  م�سرف  اأي 

املركزي العماين مبمار�سة االأعمال امل�سرفية فـي �سلطنة عمان.
٥-  امل�ضتفيد: 

امل�سرف اأو املوؤ�س�سة املمولة والتي يتم ا�سرتاط التاأمني ل�ساحلها، وحت�سل مبوجبها 
على التعوي�س فـي حال وقوع ال�سرر على املوؤمن عليه.

6 - طلب التاأمني: 
الطلب الذي يتولى املوؤمن عليه تعبئته وفقا للبيانات املحددة فـي امللحقني املرفقني 

فـي هذا النموذج. 
7 - ق�ضط التاأمني: 

مبلغ من املال يلتزم املوؤمن عليه ب�سداده للموؤمن مقابل التزام املوؤمن بتحمل تبعات 
املخاطر املوؤمن �سدها.

8 - العقد األئتماين: 
اإلكرتونيا  اأو  واملحرر خطيـا  واملوؤمــن عليــه،  امل�ســرف  املبــرم بني  القــر�س  منــح  عقــد 

يق�سي ب�سداد القر�س، وفقا لالأحكام وال�سروط املحددة فـي هذا العقد.
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9 - مبلغ القر�ض املتبقي: 

املبلغ امل�ستحق للدفع فـي حالة حتقق خ�سارة م�سمولة مبوجب الوثيقة وفق جدول 
تخفي�س القر�س والعقد االئتماين. 

10 - املنافع:  
الكلي  العجز  اأو  بالوفاة  يتعلق  فيما  الوثيقة  مبوجب  ال�سداد  امل�ستحق  التعوي�س 

امل�ستدمي اأو العجز اجلزئي امل�ستدمي اأو اأي منافع اإ�سافية اأخرى تتعلق بالوثيقة.
11 - مدة �ضريان الوثيقة: 

الفرتة املحددة فـي الوثيقة واملتفق عليها بني املوؤمن واملوؤمن عليه.

12 - احلادث: 

كل واقعة ناجمة عن فعل مفاجئ وغري متوقع جراء �سبب خارجي يوؤدي اإلى اإ�سابة 
املوؤمن عليه ب�سورة مبا�سرة دون تعمد منه اأو من امل�ستفيد.

13 - األإ�ضابة:  

االإ�سابــــة اجل�سديـــة الناجمـــة عـــن حادث اأدى اإلى الوفاة اأو العجز الكلي امل�ستدمي 
اأو العجز اجلزئي امل�ستدمي خالل مدة �سريان الوثيقة.

  14 - العجز الكلي امل�ضتدمي:

تام م�ستدمي للقدرة  اإما فقدان  املر�س وينتج عنه  اأو  االإ�سابة  الذي ت�سببه  العجز 
على الك�سب اأو ممار�سة العمل، اأو بلوغ ن�سبة االإ�سابة اأو جمموع االإ�سابات الدائمة 

)100%( مائة باملائة.

1٥ - العجز اجلزئي امل�ضتدمي:

العجـــز الذي ت�سببــه االإ�سابة اأو املر�س لع�سو اأو اأكرث، وينتج عنه نق�س م�ستدمي 
فـي مقدرة امل�ساب على الك�سب اأو على ا�ستخدام الع�سو امل�ساب.

16 - اللجان الطبية املخت�ضة:

اللجان الطبية املخت�سة لتحديد اللياقة الطبية ون�سب العجز ونوعه.
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 الف�ضـــل الثانـــي

األأحكـــام وال�ضــروط العامــــة
متهيــــد: - 1

تعترب الوثيقة ومالحقها وطلب التاأمني عقدا واحدا، وكل كلمة اأو عبارة اأعطي اأ أ 
لها معنى حمدد فـي اأي جزء من الوثيقة اأو طلب التاأمني يكون لها املعنى ذاته، ما 
مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر، وعلى املوؤمن متكني املوؤمن عليه من االطالع 

على الوثيقة والتاأكد من فهمه لكافة ا�سرتاطاتها. 
 تعترب املعلومات والبيانات اجلوهرية واملمار�سات املتعارف عليها فـي عقود التاأمني ب أ 

اأو من ينوب عنه واملتعلقة بالتغطية  على حياة املقرت�سني من قبل املوؤمن عليه 
التاأمينية اأ�سا�سا لهذا العقد.

 ج أ فـي حـــال ثبــوت تعمــد املوؤمــن عليــه تقديــم بيانــات اأو معلومــات جوهريــة خاطئـــة 
الدفع  الوثيقة لن تكون واجبة  التاأمينيــة املحددة مبوجب  املنافع  اأو كاذبــة، فاإن 

من قبل املوؤمن. 
طبيــا  وم�سخ�ســة  معلومــة  مر�سية  حالة  اأي  عن  باالإف�ســاح  عليه  املوؤمــن  يلتــزم  أ   د 
الفح�س  طلب  للموؤمن  يجوز  االإف�ساح  وعند  وامل�ستع�سية(،  املزمنة  )كاالأمرا�س 

الطبي. ويجوز للموؤمن فـي جميع االأحوال طلب فح�س طبي من املوؤمن عليه. 
 هـ أ يلتزم املوؤمن بالتعوي�س عن اأي حالة مر�سية مل يف�سح املوؤمن عليه عنها أ وفقا 
اأو عجز  اأو عجز كلي م�ستدمي  اإلى وفاة  اأدت  للملحق رقم )1( املرفق بالوثيقة أ 
جزئي م�ستديـــم، �سريطــة مــرور )2( �سنتيـــن مــن بــدء �سريان الوثيقة، وي�ستثنى 
من ذلك حاالت التزوير املتعمدة لالأوراق وامل�ستندات ال�سادرة من اجلهات الر�سمية 

اأو التقارير الطبية. 
االإحالة  تاريخ  من  عليه  املوؤمن  على  املتبقي  القر�س  قيمة  ب�سداد  املوؤمن  يلتـــزم  أ   و 
اإلى اللجنة الطبية املخت�سة واملو�سح فـي تقريرها النهائي، وفـي حال مل يت�سمن 
هذا التقرير تاريخ االإحالة فاإنه يعمل بالتاريخ الوارد فـي تقرير اللجنة الطبية 
الواردة  البنود  القــر�س ومبــا يتفــق مـع  ل�ســداد قيمــة  كاأ�ســا�س  النهائــي  املخت�ســة 

فـي جدول تخفي�س القر�س ال�سادر من امل�سرف ووفق العقد االئتماين.
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 ز أ فـي حال زيادة مبلغ التعوي�س عن القر�س املتبقي، يتم �سرف الفارق للموؤمن عليه 
اأو ورثته.

تتجاوز )3(  بالوثيقة خالل مدة ال  وامل�سرف  املوؤمن عليه  املوؤمن مبوافاة  يلتزم  أ   ح 
ثالثة اأيام عمل من �سدورها، ويحق لهم احل�سول على ن�سخة منها فـي اأي وقت. 

 ط أ يجب اأن يكون لدى املوؤمن �سجل اإلكرتوين حلفظ كافة الوثائق.
بدء �ضريان الوثيقة:  - 2

يبداأ �سريان الوثيقة، بعد ا�ستيفاء االآتي:
اكتمال البيانات املقدمة من املوؤمن عليه م�سفوعة باالأوراق الثبوتية.اأ أ 
تعبئة منوذج طلب القر�س، مقرونة باإقرار املقرت�س ب�سحة البيانات املقدمة.ب أ 
دفع ق�سط التاأمني مقدما والذي يجوز متويله عن طريق امل�سرف. ج أ 

 التعوي�ض فـي حالة الوفاة:  - 3
مع مراعاة اأحكام اال�ستثناءات الواردة فـي الف�سل الثالث من الوثيقة، يلتزم املوؤمن 
فـي حالة وفاة املوؤمن عليه الأي �سبب من االأ�سباب فـي اأثناء مدة �سريان الوثيقة ب�سداد 

مبلغ القر�س املتبقي من تاريخ حدوث الوفاة واملثبت من اجلهات الر�سمية.
 التعوي�ض فـي حالة العجز الكلي امل�ضتدمي:   - 4

يتم  الوثيقة،  العامة من  وال�سروط  االأحكام  و( من   ، )هـ  البندين  مع مراعاة حكم 
�سداد مبلغ القر�س املتبقي عن العجز الكلي امل�ستدمي فـي حال كان العجز ناجتا ب�سكل 
ن�سبة  تقل  اأال  على  الوثيقة،  �سريان  بعد  ن�ساأ  مر�س  اأو  حادث  عن  وم�ستقل  مبا�سر 
العجز امل�ستدمي عن )100%( مائة فـي املائة مبوجب تقرير طبي �سادر من اللجان 

الطبية املخت�سة.
التعوي�ض فـي حال العجز اجلزئي امل�ضتدمي: - ٥

يتم  الوثيقة،  العامة من  وال�سروط  االأحكام  و( من   ، )هـ  البندين  مع مراعاة حكم 
�سداد مبلغ القر�س املتبقي عن العجز اجلزئي امل�ستدمي عن احلادث اأو املر�س الناجت 
عنه عجز جزئي م�ستدمي يحد من قدرة املوؤمن عليه على الك�سب فـي حال بلغت ن�سبة 
اأن  اأكرث، على  اأو  املائة  فـي  امل�ستدمي )75%( خم�سة و�سبعني  العجز اجلزئي  اإجمايل 

يثبت ذلك مبوجب تقرير طبي �سادر من اللجان الطبية املخت�سة.
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 6 -  اإلغاء الوثيقة:
يجوز للموؤمن عليه طلب اإلغاء الوثيقة فـي اإحدى احلاآلت اآلآتية: 

 اأ - اإلغاء طلب القر�ض.
�سلطنة عمان،  فـي  له  لــدى موؤمن مرخ�ض  اأخــرى  تاأمني  لوثيقــة  اإبرامــه   -  ب 

على اأن يبداأ �سريانها من اليوم التايل آلإلغاء الوثيقة.
 ج - ال�سداد املبكر للقر�ض.

يجــب  الوثيقــة  مــن  العامــة  وال�ســروط  اآلأحكــام  البنــــد )9( من  ومع مراعـــاة حكــم 
على املوؤمن عليه تزويد املوؤمن ب�سهادة عدم ممانعة �سادرة من قبل امل�سرف، على اأن 

يتم اإرجاع ق�سط التاأمني بعد خ�سم اآلآتي:
اأ  - )15( خم�سة ع�سر رياآل عمانيا ر�سوم اإ�سدار الوثيقة. 

ب - اأي �سرائب اأو ر�سوم حكومية.
 ٧ -  ق�سط التاأمني: 

يتم احت�ساب ق�سط التاأمني على اأ�سا�ض ق�سط وحيد )single premium(، ويتم دفعه 
قبل بدء �سريان الوثيقة، ويجوز متويل ق�سط التاأمني من امل�سرف ح�سب اآلتفاق مع 

املوؤمن عليه.
8 - ا�سرتداد ق�سط التاأمني:

يوم  الوثيقة خالل )30( ثالثني  اإلغاء  فـي حال  كامال  التاأمني  ق�سط  ا�سرتداد  يتم 
عمل من اإ�سدارها، ويحق للموؤمن عليه ا�سرتداد قيمة ق�سط التاأمني فـي حال اإلغاء 
الوثيقة وفقا للمعادلة الواردة اأدناه، على اأن يتم ا�سرتداد ق�سط التاأمني املتبقي خالل 
قر�ض  وفـي حال طلب  املطلوبة،  الوثائق  اكتمال  تاريخ  يوم عمل من  )30( ثالثني 
تكميلـــي اأو اإعـــادة جدولــة للقـــر�ض آل يتـــم ا�ستقطــاع اأي ن�سبــة مــن الق�ســـط املتبقي 

اأو فر�ض اأي ر�سوم:

الق�ســط امل�ستــرد = ق�ســط التاأمــني )خم�ســوم منــه الر�ســوم وال�سرائــب احلكومية( 
* 80% * القر�ض املتبقي * املدة املتبقية  

   اإجمايل القر�ض         اإجمايل املدة
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9 -  انتهاء التغطية التاأمينية:
تنتهي التغطية التاأمينية فـي اإحدى احلاالت االآتية: 

 اأ أ  انتهاء مدة �سريان الوثيقة.
 ب أ اإلغاء الوثيقة. 

 ج أ تعوي�س امل�ستفيد باإجمايل مبلغ التعوي�س نتيجة الوفاة اأو العجز الكلي امل�ستدمي. 
 د أ ا�سرتداد ق�سط التاأمني مبوجب الوثيقة. 

 هـ أ حتويل القر�س اإلى مقرت�س اآخر.
10 -  اإجراءات ت�ضوية املطالبات: 

يجب على املوؤمن عليه اأو امل�ستفيد تقدمي ا�ستمارة املطالبة ون�سخة من طلب القر�س 
موقعة من قبل املوؤمن عليه اأو ورثته اأو امل�ستفيد اأو من ميثل اأحدهم خالل )365( 
ثالثمائـــة وخم�ســـة و�ستني يوما من تاريخ وقوع الوفاة اأو تاريخ �سدور تقرير طبي 
من اللجان الطبية املخت�سة، وال يجوز ت�سوية اأي مطالبة اإال بعد تقدمي املوؤمن عليه 

اأو امل�ستفيد امل�ستندات االآتية اإلى املوؤمن: 
اأ  أ فـي حالة الوفاة:

أ خطاب ر�سمي موقع اأو اإ�سعار باملطالبة من قبل ورثة املوؤمن عليه اأو امل�ستفيد.
أ ن�سخة من �سهادة الوفاة ال�سادرة من �سرطة عمان ال�سلطانية، وفـي حال وفاة 
اأن تكـــون �سهـــادة الوفـــاة م�سدقة  املوؤمـــن عليــه خـــارج �سلطنـــة عمـــان، يجـــب 
من قبل �سفارة �سلطنة عمان فـي تلك الدولة. ويحق للموؤمن اأن ياأذن للم�سرف 

بالتحقق من امل�ستندات االأ�سلية.
أ ن�سخة من تقرير الوفاة الطبيعية )اإن وجد(.

الوفاة ناجتة عن حادث  اإذا كانت  ال�سلطانية  ن�سخة من تقرير �سرطة عمان  أ 
غري طبيعي.

املر�س  بداية  تاريخ  يو�سح  مف�سل  ت�سخي�س  مع  الطبي  التقرير  من  ن�سخة  أ 
و�سبب الوفاة.

املقيم لغري  للعمانيني وبطاقة  ال�سخ�سية  ال�سفر والبطاقة  أ ن�سخة من جواز 
العمانيني.

أ ن�سخة من جدول تخفي�س القر�س اأو بيان ت�سهيالت القر�س اعتبارا من تاريخ 
بدء القر�س.
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ب  أ فـي حالة العجز الكلي امل�ستدمي اأو العجز اجلزئي امل�ستدمي:
ن�سبة  املخت�سة حتدد  الطبية  اللجان  ال�سادرة من  العجز  �سهادة  ن�سخة من  أ 

العجز و�سببه املبا�سر.
ن�سخة من تقرير �سرطة عمان ال�سلطانية، اإذا كان العجز ب�سبب احلادث. أ 

بداية  تاريخ  تو�سح  والتي  العالقة  ذات  الطبية  التقارير  جميع  من  ن�سخة  أ 
املر�س، و�سبب العجز االأ�سا�سي واملبا�سر وتفا�سيل العالج.

ن�سخة من جواز ال�سفر والبطاقة ال�سخ�سية للعمانيني وبطاقة املقيم لغري  أ 
العمانيني.

القـــر�س اعتبــارا  بيـــان ت�سهــيالت  اأو  القــر�س  ن�سخـــة مـــن جــدول تخفيــ�س  أ 
من تاريخ بدء القر�س.

ويجب على املوؤمن االلتزام بدفع مبلغ املطالبة خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ 
ا�ستكمال امل�ستندات املطلوبة، وفـي حال طلب املوؤمن اإجراء حتقيق ا�ستنادا اإلى ا�ستثناءات 
الوثيقة اأو �سحة املطالبة، يلتزم املوؤمن با�ستكمال هذه االإجراءات خالل )90( ت�سعني يوم 

عمل من تاريخ تقدمي جميع الوثائق ذات ال�سلة من قبل املوؤمن عليه اأو امل�ستفيد.
11 -  األخت�ضا�ض الق�ضائي:

اأحكــام  تطبيــق  عن  النا�سئــة  املنازعــات  فـي  بالف�ســل  عمان  �سلطنة  حماكم  تخت�س 
الوثيقة.

12 -  تفوي�ض التقارير الطبية:
يعترب املوؤمن مفو�سا من قبل املوؤمن عليه للتوا�سل مبا�سرة مع املوؤ�س�سات ال�سحية 
اأو اجلهــات املخت�ســة للتحقــق مــن التاريــخ الطبي للموؤمن عليه والتقارير الطبية 

اأو الت�سديق عليها فـي حالة وجود اأي مطالبة بالتعوي�س.
13 -  األأختام:

يتحمل املوؤمن عليه اأو امل�ستفيد جميع م�ساريف الطوابع واالأختام وغريها املتعلقة 
بالوثيقة.
14 -  اللغـــة:

يعتد  بينهما،  وفـي حال االختالف  واالإجنليزية  العربية  باللغتـني  الوثيقــة  ت�ســدر 
بالن�س العربي. 
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الف�ضـــل الثالــــث

األ�ضتثناءات

ت�ستثنى من تطبيق اأحكام الوثيقة احلاالت االآتية: 

التاأمني واملحددة  �سريان وثيقة  قبــل  اإخفــاء حالــة مر�سيــة م�سبقـــة وم�سخ�ســة  1أ 

عجز  اأو  م�ستدمي  كلي  عجز  اإلى  اأدت  الوثيقة،  بهذه  املرفق   )1( رقم  امللحق  فـي 

جزئي م�ستدمي اأو وفاة خالل )2( �سنتني من بدء �سريان الوثيقة.

2أ تعمد املوؤمن عليه احل�سول على املنافع من خالل تزوير امل�ستندات، مع اإثبات ذلك 

من قبل املوؤمن. 

امل�ساركة والتاأثري املبا�سر فـي الغزو اأو اأعمال العدو االأجنبي اأو االأعمال احلربية  3أ 

مبوجب اإعالن احلرب اأو احلرب االأهلية اأو االإ�سراب اأو االإرهاب اأو اال�سطرابات 

ال�سلطـــة  اغت�ســـاب  اأو  الع�سكـــــري  االنقـــالب  اأو  الثـــورة  اأو  الع�سيـــان  اأو  ال�سعبيـــة 

اأو امل�سادرة اأو التاأميم اأو املواد والنظائر امل�سعة الناجتة من احلرب اأو التفجريات 

الذريــة اأو النوويـــة اأو اأي عامــل يت�ســل بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر باأي �سبب 

من االأ�سباب املن�سو�س عليها.

اأيا كان �سببها، وذلك خالل )12( اثني ع�سر �سهرا  اأو االإ�سابة املتعمدة  االنتحار  4أ 

من تاريخ منح القر�س.

تعري�س اجل�سم للقوة النووية اأو الن�ساط االإ�سعاعي، ما مل يكن ذلك �سمن خطة  5أ 

عالج وفقا لتقارير طبية معتمدة من قبل وزارة ال�سحة ب�سبب املر�س اأو العجز 

الــذي ي�سكــو منــه املوؤمــن عليــه، وال ميكـــن اكت�سافــه با�ستخــدام القيــا�س املخربي 

اثباته  ميكن  وال  الت�سوير،  اأو  البيوكيميائية  اأو  امليكروبيولوجية  الو�سائل  اأو 

بتقرير طبي. 
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الف�صل الرابــــع

املالحـــــــــق 

امللحــــق رقــــم ) 1 (

 طلــــب الت�أمـــــني

طلــــــب الت�أمـــــــني 

ب
طل

 ال
دم

مق
ت 

�ن�
بي

اال�سم ح�سب البطاقة 
ال�سخ�سية/ بطاقة 

املقيم:

القبيلة:الثالث:الثاين:االأول:

احلالة االجتماعية:اجلن�س:اجلن�سية: 

العمر:تاريخ امليالد: الرقم املدين:

ا�سم �ساحب العمل: 

الوظيفة: 

الرمز الربيدي:املنطقة: �سندوق الربيد:

رقم الهاتف النقال:رقم املكتب:رقم الهاتف: 

الربيد االإلكرتوين:
�ض

قر
 ال

يل
�ص

ف�
ت

الفرع:ا�سم امل�سرف املقر�س:

الرمز الربيدي:املنطقة:  �سندوق الربيد

مبلغ القر�س:
مدة 

القر�س: 
معدل الفائدة/الربح: 

نوع القر�س :
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الت�صريح الطبي لط�لب الت�أمني:
النعم هل لديك اأي ت�سوهات ج�سدية/اإعاقة/عيوب خلقية/اختالالت منذ الوالدة؟1

النعم هل مت ت�سخي�سك بال�سرطان، اأو ورم، اأو كي�س، اأو اأي تطور اآخر؟2

هـــل تــــم فح�ســـك اأنت اأو زوجــــك اللتهــــاب الكبـــــد الوبائـــــي بـــي اأو ج، اتـــ�س اآي 3
النعم فـي/االإيدز؟ 

٤ - هل مت ت�سخي�سك اأو تلقيت عالجا خالل ال�سنتني املا�سيتني من:

النعم مر�س ال�سكري غري املن�سبط.اأ

النعم �سغط الدم غري املن�سبط.ب

النعم ا�سطرابات مزمنة فـي العني، االأذن، االأنف. ج

النعم ا�سطرابات مزمنة فـي الكبد. د

اأعرا�س/اعتالل يتعلق بالدماغ، الذهن/ا�سطرابات نف�سية، مر�س باركن�سون، هـ
النعم الت�سلب املتعدد، اجلهاز الع�سبي، جلطة، �سلل اأو �سرع، �سكتة دماغية.

النعم اأمرا�س مزمنة فـي اجلهاز التنف�سي.و

ز
فقر الدم املنجلي، ا�سطرابات فـي الدم اأو ذات �سلة بالدم، ا�سطرابات مزمنة 
فــــي اجلهــــاز الع�سلــــي اأو فـي العمــود الفقري، التهابات متقدمة فـي املفا�سل 

اأو االأطراف.
النعم 

الذبحة ال�سدرية، اأمرا�س القلب املزمنة، احت�ساء ع�سلة القلب، عدم انتظام ح
النعم �سربات القلب، روماتيزم القلب.

النعم  اأمرا�س مزمنة متعلقة بالكلى اأو اجلهاز البويل.ط

النعم ا�سطرابات مزمنة متعلقة باجلهاز اله�سمي. ي

النعم ا�سطرابات مزمنة متعلقة بالغدة الدرقية اأو الغدد ال�سماء.ك

اإجراء( 5 )اأو  القلــب  فـي  جلراحة  باخل�سوع  ن�سيحتك  متت  اأو  خ�ســعت  هـــل 
النعم جراحة فـي الدماغ، زراعة اأع�ساء اأو اأي جراحة كبرية اأو عالج؟

فـي حال االإجابة بنعم، يرجى التو�سيح

التقرير الطبي )اإن وجد(:
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املن�فـــــع 
اإلى:من:مدة �سريان الوثيقة

التوقيع ق�سط التاأمنيالتغطية/ املزايا االإ�سافـية 

املنافع االأ�سا�سية1

الوفاة الأي �سبب. 
العجز الكلي امل�ستدمي 

الناجت عن حادث اأو مر�س.
العجز اجلزئي امل�ستدمي 
)75%( خم�سة و�سبعون 
فـي املائة اأو اأكرث الناجت 

عن حادث اأو مر�س.

املنافع االإ�سافـية )اختياري(2

العجز اجلزئي امل�ستدمي 
املت�سبب فـي خ�سارة نف�س 

الوظيفة. 

العجز اجلزئي امل�ستدمي 
الناجت عن حادث اأو مر�س 

اأقل من )75%( خم�سة 
و�سبعني فـي املائة.

اأي تغطية اإ�سافـية
 يتم االتفاق عليها.

مبلغ التعوي�س ي�ساوي 
مبلغ القر�س:

اإجمايل الق�سط التاأميني:
ر�سوم الوثيقة: 

الر�سوم احلكومية: 
اإجمايل املبلغ:

مقدماطريقة ال�سداد:
التاريخ:توقيع املوؤمن عليه:توقيع املوؤمن:
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امللحق رقم )2(

 جدول الوثيقة

جدول الوثيقة 

رقم الوثيقة:

ا�سم املوؤمن عليه:

الوظيفة:جهة العمل:

امل�سرف اأو ا�سم 
املوؤ�س�سة املمولة:

مبلغ القر�س: 

ا�سم املوؤمن:

الرمز الربيدي:�سندوق الربيد:العنــــوان:

تاريخ بدء �سريان 
الوثيقة:

طريقة الدفع:تاريخ االنتهاء:

ق�سط التاأمني: 

توقيع املوؤمن 
عليه:

التاريخ:توقيع املوؤمن:
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية
قـرار جلنـة قبـول املحامـني

رقــم 1/1٠/٢٠٢٢
باملوافقـة علـى حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108، 
واإلى القـرار الوزاري رقم 99/70 ب�ساأن ال�ســـروط واإلإجـــراءات الالزمــة لتاأ�سي�س ال�سركـــات 

املدنية للمحاماة، 
واإلى قرار جلنة قبول املحامني رقم 2022/8/2 باملوافقة على تاأ�سي�س �سركة/خمتار وعلي 

الربيكي للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(، 
واإلى حم�سر اجتماع ال�سركاء املوؤرخ فـي 2021/8/1م املت�سمن حل ال�سركة، 

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/10 بتاريخ 2022/12/28م، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

حل �سركة/خمتار وعلي الربيكي للمحــامــاة واإل�ست�سارات القــانونيــة )�سركة مدنية للمحاماة( 
و�سطبها من �سجل قيد ال�سركات.      

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شدر فـي:  4 /    6 / 1444هـ
املوافــــق: ٢8 / 1٢ / ٢٠٢٢م

د. يحيـــــى بـن نا�شــــــر اخل�شيبــــــي 
وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية
 رئيـــــــــ�س جلنــــــــــــة قبـــــــــــول املحامـــــــــني
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قـرار جلنـة قبـول املحامـني
رقــم 1٠/٢/٢٠٢٢

باملوافقـة علـى حــل �شركــة مدنيــة للمحامــاة

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108، 
واإلى القـرار الوزاري رقم 99/70 ب�ساأن ال�ســـروط واإلإجـــراءات الالزمــة لتاأ�سي�س ال�سركـــات 

املدنية للمحاماة، 
�سركة/هارون  تاأ�سي�س  على  باملوافقة   2022/1/1 رقم  املحامني  قبول  جلنة  قرار  واإلى 

املقيبلي و�سعيد ال�سيابي للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(، 
واإلى حم�سر اجتماع ال�سركاء املوؤرخ فـي 2022/8/1م املت�سمن حل ال�سركة، 

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2022/10 بتاريخ 2022/12/28م، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

حـــــل �سركــــــــة/هــــــارون املقيبلـــــي و�سعيـــــد ال�سيابـــــي للمحــامـــــاة واإل�ست�ســـــارات القــانونيـــــــة 
)�سركــة مدنيــة للمحامــاة( و�سطبهـا مـن �سجـل قيـد ال�سركـات.      

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شدر فـي:   4  /   6 / 1444هـ
املوافــــق: ٢8  / 1٢ / ٢٠٢٢م

د. يحيـــــى بـن نا�شــــــر اخل�شيبــــــي 
                                                                                   وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية
 رئيـــــــــ�س جلنــــــــــــة قبـــــــــــول املحامـــــــــني
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 
اإعــــــالن

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 البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

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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)21(OM/P/2017/000386

)22(    24/12/2017

)31(PCT/SE2016/050577

)32(26/6/2016

)33(SE

نظام جزء متاآكل وطريقة احتجاز جزء متاآكل.)54(

 WEARING PART SYSTEM AND METHOD FOR LOCKING 

A WEARING PART

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام جزء متاآكل ي�صتمل على حامل جزء متاآكل، جزء )57(

متاآكل، حيث يحدد اجلزء املتاآكل وحامل اجلزء املتاآكل معا فتحة احتجاز واحدة 

يتم  املتاآكل، حيث  اجلزء  على حامل  املتاآكل  اجلزء  اإ�صفني الحتجاز  االأقل،  على 

تزويد اجلزء املتاآكل بقر�ض دوار قابل للدوران، حيث ميكن و�صع القر�ض الدوار 

فتحة  فـي  االإ�صفني  يتحرك  اأن  وميكن  ثان،  غلق  ومو�صع  اأول  فتح  مو�صع  فـي 

االحتجاز من خالل القر�ض الدوار، عندما يتم توجيه القر�ض الدوار فـي مو�صع 

فتح اأول، ويتم احتجاز االإ�صفني ويظل اجلزء املتاآكل مقابل حامل اجلزء املتاآكل 

عندما يتم توجيه القر�ض الدوار فـي مو�صع غلق ثان. وعالوة على ذلك يتعلق 

باأداة احتجاز وطريقة الحتجاز جزء متاآكل على حامل جزء متاآكل ب�صورة قابلة 

للفك.

- 1
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 The invention concerns a wearing part system comprising a wearing

 part holder, a wearing part, where the wearing part and the wearing

 part holder jointly define at least one locking opening, a wedge for

 locking of the wearing part to the wearing part holder, where the

 wearing part is arranged with a rotatable rotary disk, where the rotary

 disk can be arranged in a first open position and a second closed

 position, and the wedge can move in the locking opening through the

 rotary disk, when the rotary disk is oriented in a first open position,

 and the wedge is locked and retains the wearing part against the

 wearing part holder when the rotary disk is oriented in a second closed

 position. The invention moreover concerns a lock and a method

for releasable locking of a wearing part to a wearing part holder.

)71(COMBI WEAR PARTS AB                            كومبي وير بارت�ض ايه بي

)72(QUARFORDT, Per                                                            كوارفوردت، بري

GABELA, Adnan                                                                   جابيال عدنان

LINDBLAD, Jonas                                                         ليندبالد، جونا�ض

WECHSELBERGER, Niclas                           وي�صه�صيلربجر، نيكال�ض

FASTH, Michael                                                                      فا�صث مايكل
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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 : 160708
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية, الن�سائح ال�سيدألنية, خدمات العالج, خدمات مراكز ال�سحة, ا�ست�سارة 
�سحية, ن�سائح طبية لالأفراد ذوي األإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 980 جريت وي�ست رود, برنتفورد, ميدل�سيك�س تي دبليو 8 9 جي اأ�س, 
اإجنلرتا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27
��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160709
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سم�سرة التاأمني, التاأمني, اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية, ا�ست�سارات التاأمني, معلومات التاأمني, 
اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة, ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مكتب العائلة )�س.م.ب(
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 18024, املنامة, مملكة البحرين
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

-68-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160715

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات  املطاعم,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ج�سميز ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بناية 1023, طريق 3621, جممع 436 ال�سيف, 

�س.ب: 2415 املنامة, مملكة البحرين

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158993
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, دقيق �سويا, طحني 
قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �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,  ألأغرا�س 
كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكوألتة 
ذرة  ال�سجق, معكرون معجنات, معكرونة,  باحلليب, مواد تخمري, خمرية, مواد متا�سك 
نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�س  خبز,  حمم�سة,  ذرة  مطحونة, 
مطحون,  �سعري  فطائر,  رقيقة,  معكرونة  نودلز  الطيب,  جوز  خردل,  مق�سر,  �سعري 
�سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, فلفل توابل, 
بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�س حلويات, 
اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي 
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معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات 
مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, مطريات 
لوز,  حلوى  املثلجات,  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل,  �ساحلة  مثلجات  املنزلية,  للغايات  حلوم 
بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات 
�سوفان,  رقائق  �سوفان,  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحون,  �سوفان  العطرية,  الزيوت 
م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية,  خل  حلويات,  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق 
رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكوألتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها 
منتجات حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, ك�سك�س �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�س, 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�س  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 األأرز, 
الوجبات  حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب 
املو�س  �سوكوألتة,  مو�س  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة,  على  القائمة  اجلاهزة 
)حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم 
اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك 
اإ�سافات  الطهي,  ألأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري, 
الغلوتني ألأغرا�س الطهي, �سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد 
اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي, pastry dough, بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلى 
بال�سوكوألتة لتزيني الكعك, حلى باحللويات لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكوألتة, اأرز 
باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, 
يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة,  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية,  فطائر  جياوزي 
كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س,  ماحلة,  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة, 
من األأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة, معجون 
األأغاف حمليات طبيعية,  �سراب  اأ�سا�سها دقيق,  �سوكوألتة يحتوي على مك�سرات, فطائر 
تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمففة مكونها األأ�سا�سي األأرز, اأطباق جمففة مكونها 
خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  األأ�سا�سي 
باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت 
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دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة 
معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل,  معاجلة,  كينوا,  حبوب  والبهارات,  املقطعة  اخل�سار  من 
طحني احلنطة ال�سوداء, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز 
الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  حلويات,  ب�سطيلة  البطاطا,  من  م�سنوع  خبز  لومبري  حمم�س, 
لوز,  عجينة  با�ستا,  توابل,  بحرية  اأع�ساب  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 
يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات غري طبية, منكهات 
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�س, 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, 
�سوكوألتة, كب�س قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات 
الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك,  حمالة  فطائر  بوظة,  املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف 
الغذائية,  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح,  العطرية,  والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عد 
حمليات طبيعية, بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون,  النف�س, �سعريية معكرونة,  النف�س, علكة ألإنعا�س  النعناع ألإنعا�س  املحالة, �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, ألأك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكوألتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوألتة, �ساي من اأع�ساب 
البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع 
من احللويات(, كب�سوألت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة 
جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم 1, 
�س.ب: 4115, ال�سارقة, األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/25
��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160707
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث العلمي, اأبحاث طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 980 جريت وي�ست رود, برنتفورد, ميدل�سيك�س تي دبليو 8 9 جي اأ�س, 

اإجنلرتا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156467
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية, خدمات امل�سيف, تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه,توفـري 
ت�سهيالت ريا�سية, توفـري ت�سهيالت لعبة الغولف, خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة 
ترفـيه,خدمات  حفالت  للرتفـيه,تنظيم  العطالت  مع�سكرات  خدمات  وال�سحية,  البدنية 

الكاروكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة واحة ايلة للتطوير

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطة منطقة العقبة األقت�سادية اخلا�سة, 

�س.ب: 83 - 11118, األأردن
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160202
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل, زبدة, فواكه حمفوظة, مربيات, فواكه جممدة, خ�سراوات حمفوظة, 
خ�سراوات مطبوخة, خ�سراوات جمففة, خ�سراوات جمففة, ق�سدة منتجات البان, جبنة, 
حليب, هالم جلي, الفواكه, حلوم, �سمك غري حي, جلي هالم, للطعام, حلوم ال�سيد ميتة, 
لنب رائب, خال�سات حلوم, م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها, لنب خمي�س, 
منتجات احلليب, بي�س, حلوم دواجن غري حية, ق�ســـــدة خمفوقــــة, فواكـــه معلبة, اأطعمــــة 
حليب  خ�ساف,  الطهي,  ألأغرا�س  )احلليب(  خمائر  �سويا,  لنب  الفواكه,  اأ�سا�سها  خفـيفة 

مركز, ريازنكا حليب خمتمر مطهو, خ�سراوات جمففة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابو�سيكي كاي�سا ياكولت هون�سا
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1-10-30, كايجان, ميناتو - كو, طوكيو, 105 - 8660, اليابان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/5

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156686
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نودلز  الطيب,  جوز  خردل,  مق�سر,  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر 
معكرونة رقيقة, فطائر )و فرينكي )فطائر حم�سوة((, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع 
حلوى حلويات, )و زفـري )حلوه((, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, فلفل توابل, 
بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�س حلويات, 
اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, برغل للطعام الب�سري, 
�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 
معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 
منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 
للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري 
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مايونيز,  طماطم,  �سل�سات  �سو�سي,  للطبخ,  بحر  ماء  طبية,  لغايات  امل�ستخدم  بخالف 
م�سنوعة  حلوى  مو�سلي  حلويات,  فواكه  جلي,  هالميات  ك�سرتد,  ه�س,  رقيق  ب�سكويت 
من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة, اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات 
مثلجة, مقبالت هندية توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها 
املقبالت,  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة,  خبز,  لب  �سلطة,  توابل  ال�ساي, 
�سل�سة مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توبل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة 
خفـيفة موؤ�س�سة على األأرز, لب الذرة, دقيق لب الذرة, م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, اأع�ساب 
بال�سكر جممد, مو�س  املعكرونة, كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة, 
بي�ستو  ال�سندوي�سات,  باجلنب  �سل�سات,  )فواكه(  كولي�س   , )حلوى(  املو�س  �سوكوألتة, 
مق�سر,  �سوفان  توابل,  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل,  اخلنزير  حلم  �سو�س, 
البرية,  خل  حلويات,  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق  �سوفان,  رقائق  �سوفان,  اأ�سا�سه  طعام 
ال�سوكوألتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات 
�سميد,  ك�سك�س  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, اأطباق جمففة مكونها 
البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  األأ�سا�سي  مكونها  جمففة  اأطباق  األأرز,  األأ�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 
ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, 
بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة,  �سوداء,  حنطة  برغل, 
ب�سطيلة  البطاطا,  بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 
حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة 
ألأغرا�س  القمح  بذور  النف�س,  ألإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة,  احلمراء  الفا�سولياء  من 
األ�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, ق�سدة التارتار ألأغرا�س الطهي, 
نخيلي,  �سكر  احلبوب,  من  لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  ألأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن حم�سية   ,pastry dough �ساي,  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني, ورد 
مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات  حلى  الكعك,  لتزيني  بال�سوكوألتة  حلى  باللحم, 
بال�سوكوألتة, 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�س, جيمباب 
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طبق كوري من األأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة, 
حمليات  األأغاف  �سراب  دقيق,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوألتة  معجون 
اأودون,  معكرونة,  �سعريية  النف�س,  ألإنعا�س  علكة  براقة,  بطبقة  الطعام  تزيني  طبيعية, 
يان�سون جنمي, حلويات  يان�سون,  با�ستا,  توابل,  بحرية  اأع�ساب  �سوبا,  �سعريية معكرونة, 
منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد  اأ�سجار  لتزيني 
بق�سماط,  قر�سلة  الغذائية,  املواد  حلفظ  ملح  خمرية,  بدون  خبز  بودرة,  توابل  للطعام, 
ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, 
خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�س, 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, �سوكوألتة, كب�س قرنفل تابل, 
توابل, حلويات, رقائق ذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة 
ملح,  العطرية,  والزيوت  األأثريية  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�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �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 
ألأغرا�س الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات 
تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكوألتة  م�سروبات  باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو 
خمرية, مواد متا�سك ال�سجق, معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, 

خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�س للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ســـــــــــــارع الوحــــــــــدة, املنطقـــــــــة ال�سناعيــــــة رقــــــــــــــم. 1, �س.ب: 4115, 
ال�ســـــارقة - األإمـــــــــارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/17
��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160356

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سول لو�سن, لل�سعر, كرميات تبيي�س الب�سرة, كرميات جتميلية, غ�سوألت لو�سن, ألأغرا�س 

التجميل, غ�سول لو�سن, ملا بعد احلالقة, مواد هالمية للتدليك لغري األأغرا�س الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز, انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�س �سي تي 06830, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/12

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160628

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سباك �سيد, خيوط من القنب, اأربطة من القنب, اأغطية واقية, حبال غري معدنية, حبال, 

حبال مربومة, �سالمل من احلبال, خيوط, خيوط للحزم, حبال ليفـية ألأ�سرعة ال�سفن, 

خيوط جمدولة من الورق, خيوط جمدولة لل�سباك, خيوط غزل للحزم, اأراجيح �سبكية, 

م�سائد �سباك, �سبكات, مظالت من الن�سيج, اأ�سرعة, غرارات لنقل وتخزين املواد بكميات 

كبرية, اأكيا�س اأغلفة واأجربة, من الن�سيج للتعبئة, خيام, �سوف جمزوز, اأغطية للمركبات 

الربط,  اأو  للرزم  الربط, غري معدنية, خيوط غري معدنية  اأو  للرزم  اأربطة  ثابتة,  غري 

اأربطة غري معدنية حلزم األأمتعة, اأحزمة غري معدنية لربط األأمتعة, �سبكات حبال غري 

معدنية لربط األأمتعة, كبالت غري معدنية, حبال للحزم, األياف بال�ستيكية م�ستخدمة فـي 

الن�سيج, �سباك, مظالت من مواد تركيبية, حبال جر العربات, اأ�سرعة لالإيجار بالزألجات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:�سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الق�سيم, بريدة, طريق امللك خالد, 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160629

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية,  واأدوات  اأجهزة  جراحية,  ومعدات  اأجهزة  طبية,  ألأغرا�س  ال�سينية  األأ�سعة  اأجهزة 

اأجهزة ومن�ساآت ألإنتاج اأ�سعة اأك�س لغايات طبية, �سور اأ�سعة اأك�س لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون جون�سون اند جون�سون بالزا, نيوبرون�سويك, نيوجري�سي 08933, 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160699
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأوعية �سرب,  الطهي,  اأوعية  اأطقم  اأوعية,  لغايات منزلية, حوجالت زجاجية  �سالل خبز 
اأوعية عزل حراري للم�سروبات, اأطباق عميقة, زجاجات, حافظات �سوائل عازلة, فتاحات 
قوارير, كهربائية وغري كهربائية, �سواين, اأوعية معزولة حراريا, اأوعية طهي, حافظات 
�سوائل لل�سرب للريا�سة, اأوعية, اأواين من خزف اإيطايل, اأواين لغايات منزلية, األواح خبز, 
اأواين خزف �سيني, اأوعية تبول, اأواين فخارية, �سحون فناجني, �سكريات, اأوعية مركبة, 
اأقداح, �سخانات غري كهربائية لر�ساعات األأطفال, �سناديق زجاجية, �سناديق للحلويات, 
غاليات غري كهربائية, اأطقم قهوة اأواين مائدة, مر�سحات غري كهربائية للقهوة, اأباريق 
غري  قهوة  غاليات  مطبخ,  اأوعية  اأباريق,  منزلية,  لغايات  �سواين  كهربائية,  غري  قهوة 
كهربائية, حافظات �سوائل, �سناديق خبز, اأوعية الكعك املحلى, كوؤو�س �سرب, اأباريق �ساخنة 
غري م�سخنة كهربائيا, حافظات �سوائل حممولة, قوالب باردة لتربيد األأغذية وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املنارة ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1991, دبي, األإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158857
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتفعيل  األأعمال  وتوجيه  واإدارة  واألإعالن  الدعاية  )خدمات  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
م�ستثمري  بو�سع  يتعلق  فـيما  التجارية  الو�ساطة  خدمات  وبالتحديد:  املكتبي,  الن�ساط 
واإنتاج  التمويل,  اإلى  حتتاج  التي  ال�سركات  مع  ات�سال  على  املحتملني  اخلا�س  القطاع 
العامة,  العالقات  فـي  األت�سال  ا�سرتاتيجيات  فـي  واأل�ست�سارات  بعد,  الت�سوق عن  برامج 
واأل�ست�سارات فـي ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي األإعالن, والتفاو�س على عقود العمل حل�ساب 
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البحث  واألأعمال, حت�سني حمرك  التجارية  األت�سال  توفـري معلومات عن جهات  الغري, 
لرتويج املبيعات(, ا�ستف�سارات عن األأعمال )وحت�سني حركة املرور على مواقع األإنرتنت, 
بالتجزئة,  للبيع  األت�سال  و�سائط  مع  املنتجات  وعر�س  التجارية,  الو�ساطة  وخدمات 
األت�ساألت  خدمات  فـي  األ�سرتاك  وخدمات  للم�ستهلكني,  وامل�سورة  التجارية  واملعلومات 
للغري, واملعاجلة األإدارية للطلبات ال�سراء, واألإدارة التجارية لرتاخي�س منتجات وخدمات 
الغري, م�ساعدة األإدارة التجارية, خدمات الفوترة, �سياغة الن�سو�س األإعالنية, معاجلة 
األإح�سائيات, التخطيط ألأغرا�س الدعاية, اخلدمات األ�ست�سارية ألإدارة األأعمال, ا�ست�سارات 
اإدارة األأعمال, امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال, ا�ستف�سارات األأعمال, خدمات وكاألت األ�سترياد 
األإعالنات  ن�سر  التكلفة,  اأ�سعار  حتليل  التجارية,  املعلومات  وكاألت  خدمات  والت�سدير, 
وخدمات الت�سوير, وخدمات وكاألت التوظيف, وتاأجري األآألت واملعدات املكتبية, املحا�سبة, 

واإعداد ك�سوف احل�سابات, ومراجعة احل�سابات, واإدارة األأعمال واخلدمات األ�ست�سارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي اف دي بروجيكت ا�س.ار.ال
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـيايل انطونيو غرام�سكي 22, 80122 نابويل , اإيطاليا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/21

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158856
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة ألنزألق األأحذية )�سلع املالب�س, اأحذية, واأغطية الراأ�س, وبالتحديد: مالب�س 
الدراجات  ل�سائقي  مالب�س  اجللد,  من  مالب�س  مقلد,  جلد  من  مالب�س  للماء,  م�سادة 
اأثواب, مالب�س  البدنية,  للريا�سة  الهوائية, مالب�س  الدراجات  ل�سائقي  النارية, مالب�س 
من جلد الغزال, اأرواب ا�ستحمام, اأحذية غري قابلة لالنزألق, �سلع من املالب�س, وع�سابات 
داخلية, مالب�س  قبعات, مالب�س  الورق,  لالأطفال غري م�سنوعة من  )اأو�سحة(, مراييل 
داخلية �سخ�سية, و�ساحات )من الفرو(, ثوب الراق�س, �سياألت للمالب�س, م�سدات للن�ساء, 
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اأحذية مطاطي, قبعات, اأحذية, واأحذية ريا�سية, اجلوارب, ال�سراويل الق�سرية, �سورتات 
ال�سباحة, العباءات, القم�سان, القم�سان ذات ن�سف كم, قمي�سوألت )�سرتات ن�سوية ق�سرية(, 
هياكل  اأطر  القبعات,  الورقية,  القبعات  ر�سمية,  قبعات  القبعات,  الريا�سية,  ال�سرتات 
قبعات, عباءات, األأحزمة, اأحزمة املحفظة, اأثواب �سيقة, ياقات مالب�س, ياقات قابلة للفك, 
امل�سدات, اأغطية الراأ�س, بدألت اأطفال, م�سدات للن�ساء, مالب�س ال�سباحة, اأزياء الكرنفال, 
مالب�س البحر, ربطات العنق, قبعات ال�سباحة(, مالب�س �سائقي ال�سيارات )غطاء للعني 
عند النوم, التنانري الق�سرية, تاج األأ�سقف, �سراويل داخلية, مالب�س الغو�س للتزلج على 
املاء, �سدارات ال�سيد, �سبا�سب, غطاء لالأذنني, جاكيتات مقلن�سة, فراء, القم�سان القطنية, 
الن�سائية, احلماألت  األأحذية, احلماألت  اأطراف  البن�س )عباءات(,  األأ�سفاد,  البيجامات, 
الرجالية, حماألت ال�سدر, ال�سنادل, �سنادل األ�ستحمام, �ساري )لبا�س هندي(, ال�سارنغ, 
م�سخنات الرقبة, جوارب, األأحذية, اأحذية من ن�سيج احللفاء, اأحذية األ�ستحمام, األأحذية 
الريا�سية, اأحذية ال�ساطئ, اأحذية كرة القدم, اأحذية ريا�سية, اأحذية تزلج, �ساألت, اأو�سحة, 
حزام الذقن, م�سخن للرقبة, نعل داخلي, معاطف خارجية, تنانري حتتية, قم�سان, اأحذية 
الفرو, نعال, مرابط ألأحذية كرة  اأحذية, �ساألت من  اأربطة,  الكاحل مع  اأحذية  الكاحل, 
القدم, األأحذية, اأحذية ذات كعب, و�سادات كعب, جيوب مالب�س, قم�سان ن�سف كم, عباءات, 
رخم لبا�س القدم )اجلزء العلوي من لبا�س القدم(, عمامات, بدألت, زي موحد, حجاب, 
عباءات, اأطراف اأمامية للقبعات, قبعات, قباقيب, ربطات عنق, �سراويل داخلية, �سراويل 

داخلية لالأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي اف دي بروجيكت ا�س.ار.ال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـيايل انطونيو غرام�سكي 22, 80122 نابويل, اإيطاليا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/21

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158858
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة للفنادق والنزل, )خدمات املطاعم )طعام(, األإقامة املوؤقتة, 
وبالتحديد حجوزات املنازل الداخلية, ومنحوتات الطهي, واخلدمات الفندقية, وخدمات 
وكاألت األإقامة, ومدار�س احل�سانة, وخدمات احلانات, واملطاعم, واملقاهي, املخيمات ال�سيفـية, 
املطاعم, واخلدمة  األأليفة, وخدمات  واإيواء احليوانات  واملوتيالت,  واملقا�سف,  واملطاعم, 
الطبخ,  معدات  اإيجار  األإ�ساءة,  معدات  اإيجار  املوؤقتة,  األإقامة  اأماكن  لتاأجري  الذاتية 
اإيجار املباين القابلة للنقل, اإيجار موزعات مياه ال�سرب, اإيجار قاعات األجتماعات, اإيجار 

الكرا�سي, الطاوألت, اأغطية املائدة, النظارات, اإيجار اخليام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي اف دي بروجيكت ا�س.ار.ال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فـيايل انطونيو غرام�سكي 22, 80122 نابويل, اإيطاليا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/21

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160041
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار )م�ستح�سرات تبيي�س األأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي 
التجميل,  وك�سط, م�ستح�سرات  تنظيف و�سقل وجلي  املالب�س, م�ستح�سرات  وكي  غ�سل 
غ�سول اللحية, بل�سم اللحية, مرهم اأو دهن اللحية وال�سعر, �سبغة اللحية وال�سعر, �سمع 
قناع  اأو  ما�سك  الوجه,  مق�سر  وبل�سم,  و�سامبو  زيوت  وال�سعر,  واللحية  لل�سوارب  وكرمي 
وتق�سري ال�سعر من الطني, ما�سك الوجه والطني, زيوت �سبا للوجه واللحية وال�سعر, مق�سر 

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات  ال�سم�س,  من  احلماية  وكرميات  )لو�سن(  وغ�سول  وكرمي 
والعناية باجل�سم, م�ستح�سرات وغ�سول )لو�سن( ما بعد احلالقة وما قبل احلالقة, جل 
الزيوت  العطور,  ال�سابون,  ال�سامبو,  الوجه,  غ�سول  اللحية,  زيت  واأل�ستحمام,  للج�سم 
وجل  )لو�سن(,كرميات,  غ�سول  ال�سعر,  زيت  ويف�سل  التجميل  م�ستح�سرات  العطرية, 

اللحية, منظفات األأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيد أليف�ستايل برايفـيت ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اأبـــاد,  اأحمـــد  اإ�س.دجــــي. رود, براهـــالد ناغــــار,  فــــــي,  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 711, �سابــــاث 

غوجارات - 380015, الهند
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160700
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األ�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي جمال الدعاية, خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات, 
اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية, ا�ست�سارات  اإدارة  ا�ستف�سارات عن األأعمال, تدقيق احل�سابات, 
اإدارة األأعمال, خدمات اخلرباء فـي الكفاية, تقييم األأعمال,  اإدارة األأعمال, امل�ساعدة فـي 
امل�سورة  ا�ست�سارات تنظيم األأعمال, دعاية واإعالن, خدمات  تق�سي احلقائق فـي األأعمال, 
املعلومات واألأخبار  املهنية,  ا�ست�سارات األأعمال  امللفات املربجمة,  اإدارة  اإدارة األأعمال,  فـي 
األأداء,  فناين  اأعمال  اإدارة  الفنادق,  اأعمال  اإدارة  لالآخرين,  املبيعات  ترويج  األأعمال,  عن 
الريا�سيني, تاأجري منا�سب  اإدارة األأعمال لالأ�سخا�س  ال�سراء,  األإدارية لطلبات  املعاجلة 
للبيع, اإدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين, خدمات اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع 
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البناء, اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري, خدمات الو�ساطة فـي قطاع األأعمال للتوفـيق 

بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�س ورواد األأعمال الباحثني عن متويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة جي اف ات�س املالية �س.م.ب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سقــــة: 2901, بنايـــــة: 1398, طريـــق: 4626, جممـــع: 346, املنامــــة, 

مملكة البحرين

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160701

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واألإمدادات الطبية, تاأجري 

منا�سب للبيع, خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها املعار�س الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه يل بري للبيع بالتجزئة للمواد الغذائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: القبلة, قطعة 8 �سارع اأحمد اجلابر, 

ق�سيمة 35 الدور األأول رقم الوحدة 8, الكويت

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن, األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب, معلومات جتارية ون�سائح 

للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات, اإدارة األأعمال لالأ�سخا�س الريا�سيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 980 جريت وي�ست رود, برنتفورد, ميدل�سيك�س تي دبليو 8 9 جي اأ�س, 

اإجنلرتا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160706

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبية البدنية, خدمات الرتبية والتعليم, معلومات عن الرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 980 جريت وي�ست رود, برنتفورد, ميدل�سيك�س تي دبليو 8 9 جي اأ�س, 

اإجنلرتا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160357
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جفنات ق�سعات, لغايات طبية, مفا�سل جتبريية, اأجهزة ومعدات جراحية, حماقن, حماقن 
لغايات طبية, اأجهزة واأدوات طبية, حقن لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديباي �ساينثي�س, انك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوأليات  انديانا 46581,  وار�ساو,  درايف,  اورثوباديك  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 700 

األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/12

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160042
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار )م�ستح�سرات تبيي�س األأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي 
التجميل,  وك�سط, م�ستح�سرات  تنظيف و�سقل وجلي  املالب�س, م�ستح�سرات  وكي  غ�سل 
غ�سول اللحية, بل�سم اللحية, مرهم اأو دهن اللحية وال�سعر, �سبغة اللحية وال�سعر, �سمع 
قناع  اأو  ما�سك  الوجه,  مق�سر  وبل�سم,  و�سامبو  زيوت  وال�سعر,  واللحية  لل�سوارب  وكرمي 
وتق�سري ال�سعر من الطني, ما�سك الوجه والطني, زيوت �سباأ للوجه واللحية وال�سعر, مق�سر 
بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات  ال�سم�س,  من  احلماية  وكرميات  )لو�سن(  وغ�سول  وكرمي 
والعناية باجل�سم, م�ستح�سرات وغ�سول )لو�سن( ما بعد احلالقة وما قبل احلالقة, جل 
الزيوت  العطور,  ال�سابون,  ال�سامبو,  الوجه,  غ�سول  اللحية,  زيت  واأل�ستحمام,  للج�سم 
العطريـــة, م�ستح�ســـرات التجميــــل ويف�ســــل زيت ال�سعـــــر, غ�سول )لو�سن(,كرميــات, وجـل 

اللحية, منظفات األأ�سنان(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زيد أليف�ستايل برايفـيت ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اأبــــاد,  اأحمــــــد  ناغـار,  براهــــالد  اإ�س.دجـــي.رود,  فــــــي,  �سابـــــاث  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 711, 
غوجــــارات, 380015, الهنـــد

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/27

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159786
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية )الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة, اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت,  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل,  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل,  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية, ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل, 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت(, قطع عاك�سة تلب�س 
للوقاية من حوادث املرور )ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل, وهي برامج الكمبيوتر التي 
حتتوي على األأحذية واملالب�س واأغطية الراأ�س والنظارات واحلقائب واحلقائب الريا�سية 
وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت 
ولوازم  العطور  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  األإنرتنت,  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي 
األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات 
العناية بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر, برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�س 
واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�س  واأغطية 
الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات, برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفـيهي 
الو�سائط املتعددة وبثه, الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل, وهي الرموز الرقمية والرموز 
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غري القابلة لال�ستبدال )nfts( , برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع , برامج األعاب قابلة 
للتنزيل, برامج األعاب الفـيديو, النظارات ال�سم�سية, علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات, 

نظارة, نظارة, �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/17

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159784
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات )خدمات خبرية املكياج, خدمات املكياج, خدمات املكياج التجميلي, خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي,  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال,  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل, 
ال�سعر,  تلوين  بال�سعر,  العناية  لل�سعر, خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة, خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر,  ت�سفـيف  �سالون  خدمات  ال�سعر,  وق�س  ت�سفـيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/17

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159782
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  )خدمات  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
عند احلاجة, توفـري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات, اإعالن, اإدارة 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها, الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل, طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل, خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل,  م�ستح�سرات 
التجميل, خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية, 
يتعلق  فـيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت,  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل, وظائف املكتب, اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�س التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل, تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل, توفـري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/17

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159797
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األكادمييات للرتبية والتعليم, )التعليم, تقدمي التدريب, الرتفـيه, اخلدمات الرتبوية, 
القابلة لال�ستبدال, واخلربات  الرموز غري  فـي جمال  واملنتديات  املعلومات  توفـري  وهي 
امللمو�سة,  واألأ�سول  الرقمية,  واألأ�سول  الرقمية,  واملقتنيات  لال�ستبدال,  القابلة  غري 
خدمات الرتفـيه, وهي توفـري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفـري  األفرتا�سية,  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
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األفرتا�سي, اخلدمات الرتفـيهية, وهي توفـري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت, واأدوات 
الزينة, وم�ستح�سرات التجميل, وم�ستح�سرات التجميل, وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة, 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر, وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر, واألأحذية, واملالب�س, واأغطية 
الراأ�س, والنظارات, واحلقائب, واحلقائب الريا�سية, وحقائب الظهر, والريا�سة املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 
خدمات  األفرتا�سية(,  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 
الت�سلية )خدمات الواقع األفرتا�سي واألألعاب التفاعلية املقدمة عرب األإنرتنت من �سبكة 
كمبيوتر عاملية وعرب خمتلف ال�سبكات الال�سلكية واألأجهزة األإلكرتونية, خدمات الرتفـيه, 
وهي األعاب الفـيديو على األإنرتنت, خدمات الرتفـيه, وهي توفـري بيئات افرتا�سية ميكن 
للم�ستخدمني من خاللها التفاعل ألأغرا�س ترفـيهية اأو ترفـيهية, اخلدمات الرتفـيهية, 
لالأحداث  مبا�سر  وبث  ترفـيهي  حمتوى  ببث  تتميز  األإنرتنت  عرب  بيئة  توفـري  وهي 
متعددة  اإلكرتونية  كمبيوتر  لعبة  تقدمي  طبيعة  من  ترفـيهية  خدمات  الرتفـيهية, 
الالعبني عرب األإنرتنت, خدمات ترفـيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة العرو�س 
الرتفـيهية  الربامج  اإنتاج  خدمات  األجتماعية,  الرتفـيهية  والفعاليات  األفرتا�سية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/18

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159795
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  )خدمات  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
عند احلاجة, توفـري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات, اإعالن, اإدارة 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها, الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل, طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل, خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل,  م�ستح�سرات 
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التجميل, خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية, 
يتعلق  فـيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت,  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل, وظائف املكتب, اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�س التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل, تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل, توفـري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة,  اململكة  دي,  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن,  �سرتيت,  �ساري   8 �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/18
��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159793
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحوا�س �سرب )فرا�سي للمكياج, فر�س م�ستح�سرات التجميل, فر�س كهربائية ماعدا اأجزاء 
األآألت, قواعد لفرا�سي احلالقة, فرا�سي حالقة, اإ�سفنج جلي لفرك اجللد, علب �سابون, 
التجميلية,  للمواد  مالوق  جتميل,  اأدوات  �سابون,  حامالت  لل�سابون,  ت�سريف  اأوعية 
التجميل,  مل�ستح�سرات  بودرة  م�سحوق  التجميل,  م�ستح�سرات  حقائب  التجميل,  اأدوات 
م�ستح�سرات  حامالت  التجميل,  مل�ستح�سرات  منا�سري  التجميل,  مل�ستح�سرات  اأوعية 
التجميل, اأوعية ت�سريف مل�ستح�سرات التجميل, اأواين ألأغرا�س التجميل, اأواين التجميل 
واملراحي�س, اأدوات ألإزالة املكياج, اإ�سفنج للمكياج, اأدوات تطبيق مكياج العيون, حزام خبرية 

مكياج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/18

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159792
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية )الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة, اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت,  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل,  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل,  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية, ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل, 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت, 
واأغطية  واملالب�س  األأحذية  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل,  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�س 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األإنرتنت(, م�سارعات ج�سيمات )برنامج قابل للتنزيل لطلب العطور ولوازم األ�ستحمام 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر, برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�س واأغطية 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�س 
والفن واألألعاب وامللحقات, برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفـيهي الو�سائط 
غري  والرموز  الرقمية  الرموز  وهي  للتنزيل,  القابلة  الرقمية  الو�سائط  وبثه,  املتعددة 
قابلة  األعاب  برامج   , الدفع  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  برنامج   ,  )nfts( لال�ستبدال  القابلة 
للتنزيل, برامج األعاب الفـيديو, النظارات ال�سم�سية, علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات, 

نظارة, نظارة, �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/18

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159791
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج,  جتميل  )م�ستح�سرات  امل�ستعار  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
بالب�سرة غري الطبية, طالء �سفاه, ملمع ال�سفاه, م�ساحيق مكياج, اأ�سا�س, مرطبات الب�سرة, 
لو�سيونات,  املكياج,  اإزالة  للعناية باجل�سم واجلمال, م�ستح�سرات  التجميل  م�ستح�سرات 
�سابون  )�سنفرة(,  قما�س  جتميلية,  اأقنعة  واجل�سم,  واليدين  للوجه  ومكيفات  كرميات 
م�ساد للعرق, م�سادات للعرق, مواد عطرية زيوت عطرية, اأمالح اإ�ستحمام لغري األأغرا�س 
املاكياج  من  تتكون  التي  التجميل  اأطقم  لال�ستحمام,  جتميلية  م�ستح�سرات  الطبية, 
والعناية بالب�سرة, مزيالت �سعر, م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر, زيوت عطرية, ملونات لل�سعر, 
م�ستح�سرات  ال�سعر,  جتعيد  م�ستح�سرات  لل�سعر,  رذاذ  لل�سعر,  لو�سيون  لل�سعر,  اأ�سباغ 
العناية بال�سعر, بخور, مواد عطرية, عطور, اأنواع ال�سامبو, م�ستح�سرات حالقة, �سابون 
التعر�س  عند  الب�سرة  حلماية  م�ستح�سرات  ال�سم�س,  من  الوقاية  م�ستح�سرات  حالقة, 

لل�سم�س م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/18

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: األأولى للملكية الفكرية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160560

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�ستح�سرات بدون 

كحول لتح�سري امل�سروبات, ع�سائر فواكه, مياه معدنية م�سروبات, مياه معدنية للموائد, 

ع�سائر خ�سراوات م�سروبات,م�سروبات غري كحولية, م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة راين ريفري�سمينت�س �س.م.ح

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مكتب رقم 1306, ال بي 19, جبل علي,

 دبي, األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/20

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160624
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدد  من  اأجزاء  لقم  يدوية,  مثاقب  �سحذ,  �سن  حجارة  يدوية,  عدد  �سنفرة,  �سحج  عدد 
كما�سات  اللحى,  �سعر  مق�سات  لل�سيارات,  باليد  تدار  رافعات  قو�سية,  منا�سري  يدوية, 
م�سامري عدد يدوية, مالقط, اأدوات نق�س عدد يدوية, �سكاكني اجليب, �سكاكني لل�سيد, 
منا�سري عدد يدوية, فوؤو�س, عدد يدوية تدار باليد, م�سراحات اخل�سار, �سواطري لتقطيع 
اللحم, اأدوات قطع �سوك و�سكاكني ومالعق, مغارف عدد يدوية, اأدوات �سن �سحذ, اأزاميل 
فوؤو�س �سغرية  مقعرة عدد يدوية, هراوات, معاول قطع عدد يدوية, قطاعات اخل�سار, 
يدوية,  احل�سرية عدد  املبيدات  بخاخات  قدائم عدد,  �سكاكني,  األأخ�ساب, قطاعات  لقطع 
عدد احلدائق تدار باليد, �سفرات عدد يدوية, رافعات عتالت, مطارق عدد يدوية, اأزاميل, 
هاون لل�سحق عدد يدوية, فتاحات غري كهربائية للعلب, مر�سات عدد يدوية, اأدوات اإ�سعال 
عدد يدوية, زرديات, مق�سات �سعر لال�ستعمال ال�سخ�سي كهربائية وغري كهربائية, �سوك 
زراعية يدوية, اأدوات قطع عدد يدوية, اأطقم العناية باأظافر اليدين, اأدوات كهربائية وغري 
يدوية,  عدد  للمواقد  منافخ  عتالت,  خناجر,  يدوية,  م�سخات  ال�سعر,  ألإزالة  كهربائية 

اأ�سرطة ل�سيد ال�سمك اأدوات يدوية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الق�سيم, بريدة, طريق امللك خالد,

 اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160391

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, م�ستح�سرات بدون 

كحول لتح�سري امل�سروبات, خال�سات لتح�سري امل�سروبات, ع�سائر فواكه, اأ�سربة لتح�سري 

تواترية,  م�سروبات  الفوارة,  للم�سروبات  م�ساحيق  كحولية,  غري  م�سروبات  امل�سروبات, 

م�سروبات بروتينية للريا�سيني, م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة, م�سروبات 

غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مون�سرت انريجي كومباين

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 مون�سرت واي كورونا, كاليفورنيا 92879, الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/13

��ســــــــــم �لوكيـــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2366 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111999

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة القرطا�سية واألأدوات املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القيط�ش للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/8/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127470

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذبح وتهيئة الدواجن واألأرانب والطيور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات بو�سر لالأعمال �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131215

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن جمان للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137656

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�ش األألومنيوم )احلدادة (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الربوج األأربعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152435

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفـيه، حجز املقاعد للعرو�ش امل�سرحية، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، 

خدمات مقدم األأغاين، خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم املفرجي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153195

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء من خام احلديد وملحقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان بي ايه للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

-97-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154189

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر، معكرونة، اأرز، با�ستا، قهوة، �ساي، توابل، ملح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد بن نا�سر املعيني و�سركاه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154658

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األحتاد األأهلية للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154703

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حم�ش، معجونة احلم�ش، خ�سراوات مطبوخة، حلوم، زيت زيتون للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القدر امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155814

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خيمة هيان للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157185

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار للم�ساوي وخدمات التموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157553

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اإ�سماعيل الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158119

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

اجللدية  وال�سلع  للحقائب  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اجلاهزة،  للمالب�ش 

وتوابع ال�سفر، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي األ�سطناعية، البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعد بن �سعيد األأبروي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158167

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سفار الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/27

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158568

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم )ن�ساط املطاعم واملقاهي التي تقدم الطعام وال�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نارينا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160471

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوطني للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160481

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة األإلكرتونية واحلا�سوب وقطع احلا�سوب واألأجهزة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذروة لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160485

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالب�ش ال�سهرة، تاأجري املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ب�سار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160657

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سخات اأجزاء اآألت اأو مكائن اأو حمركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديناميكي حللول التوريد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160658

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العود والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرا�سي للعود والعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160663

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط اخل�سراء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160664

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمم�سة )القهوة والتوابل واملك�سرات ومواد الدم�سقية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سامة احل�سوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160666
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، عطور، عطور 
جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  طيارة،  زيوت 
اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، زيوت  اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل،  للرمو�ش، 
لغايات التجميل، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 
مراهم ألأغرا�ش التجميل، لوا�سق لغايات التجميل، حناء �سبيغ جتميلي، م�ستح�سرات 
لغايات  اأع�ساب  خال�سات  نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  لغايات  الكوألجني 

التجميل، م�ستح�سرات جتميل لالأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املر�سال لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160668
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبية البدنية)التاأهيل والتعلم والتدريب(، خدمات النوادي ال�سحية، تدريبات اللياقة 
البدنية وال�سحية )اللياقة البدنية وكمال األأج�سام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النمر األأبي�ش املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160669

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، ت�سميم 

انظمة حا�سوب، تفعيل مواقع األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنيات للتطوير التكنولوجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160670

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن عامر املعمري املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160671

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وزوايا  واأ�سياخ  وق�سبان  �سريطية  ولفائف  واألواح  �سفائح  معدنية)�سنع  و�سفائح  األواح 

واأ�سالك ومقاطع بكافة اأ�سكالها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األواح ال�ساج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160672

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  عطور،  زهور  خال�سات  بخور،  جتميل،  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 

مراهم ألأغرا�ش التجميل، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سحاب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160673

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب، م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نبع ال�سعادة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160674

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإقامة حمطات الطاقة  )مقاوألت البناء والت�سييد، تركيب واإ�سالح األأعمال الكهربائية، 

وغريها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجتاه لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160675

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سرطة  ت�سجيل  الفـيديو(،  واأ�سرطة  ال�سينمائية  األأفالم  الفـيديو)اإنتاج  اأ�سرطة  اإعداد 

الفـيديو  حترير  خدمات  الفـيديو(،  واأ�سرطة  ال�سينمائية  األأفالم  الفـيديو)اإنتاج 

للمنا�سبات)اإنتاج األأفالم ال�سينمائية واأ�سرطة الفـيديو(، خدمات ا�ستوديوهات �سناعة 

األأفالم ال�سينمائية)اإنتاج األأفالم ال�سينمائية واأ�سرطة الفـيديو(، اإنتاج األأفالم ، بخالف 

األأفالم األإعالنية)اإنتاج األأفالم ال�سينمائية واأ�سرطة الفـيديو(، عرو�ش �سينمائية)اإنتاج 

ال�سينمائية  األأفالم  ال�سوت)اإنتاج  اإعادة ت�سجيل  الفـيديو(،  واأ�سرطة  ال�سينمائية  األأفالم 

واأ�سرطة الفـيديو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجتاه لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160678

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ســديري العامليــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160679

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعد لال�ستثمار واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160680

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون، 

لو�سن، لل�سعر، �سمع لالأحذية، م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة لغ�سيل 

كرميات  جتميلية،  اأقنعة  األأحذية(،  اأحذية)بيع  ملمع  اجلاهزة(،  املالب�ش  املالب�ش،)بيع 

تبيي�ش الب�سرة، م�ستح�سرات تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القا�سم الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160681

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ديكور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الربخي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160682

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر، خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكندي واجله�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160683

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة احللوى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريادة الثنائية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160684

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي خدمات الطعام وال�سراب )مطاعم ومقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر األإبداع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160685

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق الغروب العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160686

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال)خدمات امل�ستثمرين بجميع اأنواعها(، ا�ستف�سارات عن األأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كومار ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160687

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأحمد �سامل الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160689

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى ال�سالم للجمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160691

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية باأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنز اخلليج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160693

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم  الفنية،  األأعمال  توثيق  العبوات،  ت�سميم  خدمات  الداخلي،  الديكور  ت�سميم 

الفنون التخطيطية، التمثيل الرقمي للوثائق م�سح، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع 

األإنرتنت، تخزين اإلكرتوين للبيانات، ت�سميم بطاقة عمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الذئب الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160694

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS،)تقدمي اخلدمات البحثية لالأفراد ومن�سة 

األإلكرتونية تقدم جمموعة من خدمات ال�سبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم لالأفراد 

الغري منت�سبي لل�سبكة من خالل اأع�ساء اومرن املعتمدين مقابل ر�سوم رمزية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واألبتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160697

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية مل�ستح�سرات ال�سيدلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

-117-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160698

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم رحالت بحرية، التخزين، ترتيب الرحالت ال�سياحية)املغامرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيب اأر�ش اللبان لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160710

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراء  تاأمني لالآخرين،  اأو  البناء، خدمات توفـري  مل�ساريع  األأعمال  اإدارة م�ساريع  خدمات 

�سلع وخدمات ألأعمال اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زيد للتجارة العامة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160713

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين يخت�ش بالنقل العام اللوج�ستي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو�سلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160716

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�س�ش الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160717

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�س�ش الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160718

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�س�ش الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160719

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستودع اأدوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبة لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160721

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار ال�سفاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160723

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تثمني العقارات، خدمات وكاألت العقارات، تاأجري 

العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سول لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160724

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق، ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية، خيوط ف�سية جموهرات، حلي �سغرية للمجوهرات، 

قالئد �سل�سلية جموهرات، م�سابك ربطات العنق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سخبوري الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160725

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سيارات ريا�سية، �سيارات ذات حمرك)بيع ال�سيارات امل�ستعملة( بيع �سيارات �سباق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البلو�سي للخدمات التجارية واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160729

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، قهوة، كعك، �ساي، املطاعم، املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساملة لال�ستثمار العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160730

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار ولوازم املعدات الثقيلة ذات املحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الثالثية للتجارة والتاأجري واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160731

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمترب لالأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد عبد الكرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160732

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش، الغ�سيل، التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علم األمتياز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160733

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة العفـيفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160734

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهان األأ�سطح الداخلية واخلارجية)ن�ساط تنفـيذ الت�سميم الداخلي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املزاج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160735

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وردة الرمي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160737

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية، تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهيل العاملية للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160740

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ش جاهزة)امل�سار والكمة العمانية والهدايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح ك�سمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160741

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ش اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اللب�ش امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160742

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوافع امل�ستقبل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160743

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم الباطنة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160754

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة والعبايات وملحقاتها والعطور والبخور والت�سدير واأل�سترياد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بداية األأناقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160755

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز مقاعد ال�سفر)حجز تذاكر ال�سفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وليد اخلرو�سي للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160756

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدمي لالأعمال املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160757

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتقدمي خدمات التطبيقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق األأمل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160758

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة املكان الالمعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160759

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عتاب عمر للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160760

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم مملحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد بن مربوك احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160761

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر اخلري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160766

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء بالطوب، البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ العز امل�سيئة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

-133-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160767

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش، اخلياطة، تعديل املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمور مزون للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للتذكارات والتحف واللوحات، البيع بالتجزئة عن 

طريق األإنرتنت )التجارة األإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كامران وجالل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160775

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�سار والكمة العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأطياف احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160777

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جممع األإ�سراق الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع احلا�سب األآيل وم�ستلزماتا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوريون حللول التجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160781

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سحة الوقفـية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160782

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرفادة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160784

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العبايات  وخياطة  العربية،تف�سيل  وغري  العربية  الن�سائية  املالب�ش  وخياطة  تف�سيل 

الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قب�ش لل�سحافة واألإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160785

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ)بيع وتركيب واإ�سالح معدات املطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الياقوت املتميزة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160786

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء)مقاوألت بناء وت�سييد(، ن�سب ال�سقاألت، البناء بالطوب)بناء الطوب وغريها من 

املواد امل�ستخدمة فـي البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة األأنوار للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160792

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طاوألت، ن�سد اأثاث، رفوف مكتبات، هياكل اأ�سرة من اخل�سب، مكاتب اأثاث، اأثاث مكاتب، 

طاوألت،  ن�سد  اأدراج،  ذات  خزانات  بذراعني،  كرا�سي  اأثاث،  الراأ�ش  م�ساند  مقاعد،  اأثاث، 

طاوألت، و�سائد، فر�سات، كنب، خزانات خ�سبية، اأ�سرة، اأرفف اأثاث، بكرات لل�ستائر، خزانات 

اأبواب لالأثاث، �سكك لل�ستائر،  مالب�ش، �ستائر داخلية م�سلعة، خمدات، اأغطية طاوألت، 

رفوف لالأثاث، ق�سبان لل�ستائر، م�سابك لل�ستائر، حبال زينة لل�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذروة مدينة الطيب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160794

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دروب املدائن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار اخل�سراء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152546

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع األأ�سماك باجلملة واأل�ستزراع ال�سمكي البحري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرجان لالأ�سماك العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154461

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع املطابخ ومنتجات األأملنيوم واألأخ�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع العمالقة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146766

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة والعبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفـيدا ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/23

-141-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153860

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين العمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154678

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  والروائح،  للعطور  زيوت  وعطور،  تبخري  م�ستح�سرات 

�سناعة عطور، م�ستح�سرات تعطري الهواء، خال�سات زهور عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األأوركيد ال�ساملة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157808
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة األأعمال)مكتب اإداري، اإدارة وتوجيه األأعمال والن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظفار لالأغذية واأل�ستثمار �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158650
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحما�ش، كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات  م�ستح�سرات بكتريية للتخليل، 
ت�سميد،  م�ستح�سرات  اأ�سمدة،  والطفـيليات،  واحل�سرات  واحل�سائ�ش  ال�سارة  واألع�ساب 
خث  للزراعة،  تربة  اأ�سمدة،  اأمالح  �سماد،  خبث  �سماد،  ف�سفات  معدنية،  اأحما�ش  دبال، 
م�ستح�سرات  وبيطرية،  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  بكتريية  م�ستح�سرات  �سماد، 
كائنات  م�ستنبتات  والبيطري،  الطبي  لال�ستعمال  امل�ستخدمة  بخالف  بكرتيولوجية 
دبايل  �سماد  طبيعي،  �سماد  وبيطرية،  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  دقيقة  ع�سوية 
�سطحي، م�ستنبتات اأخرى من األأن�سجة احليوية ألأغرا�ش اأخرى غري األأغرا�ش الطبية 
اأو البيطرية، اإنزميات لل�سناعات الغذائية، بكتني ل�سناعات الغذائية، م�ستح�سرات كائنات 
ع�سوية دقيقة بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية، ه�سامة ع�سوية �سماد، �سماد 

حيواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكائنات احلية النافعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159892
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو عزيزي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160131

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل الكيميائي، األأبحاث البكتريية، خدمات الكيمياء، األأبحاث الكيميائية، األأبحاث 

امل�سح  التقينة،  امل�ساريع  درا�سات  اإجراء  املواد،  فح�ش  ال�سناعي،  الت�سميم  التكنولوجيو، 

اجليولوجي، اأبحاث فـي جمال الفـيزياء، األأبحاث اجليولوجية، البحث وتطوير منتجات 

جديدة لالآخرين، األأبحاث البيولوجية، خدمات خمترب علمي، اأبحاث فـي جمال معلومات 

البيئة، البحث العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عجيب للتاأهيل البيئي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160379

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم،اإعادة التدريب املهني، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش، 

تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقه لال�ستثمار �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160958

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك تنحي�ش، و�سالت معدنية غري كهربائية للكبالت، خامات كروم، نحا�ش غري م�سكل 

اأو �سبه م�سكل، حلقات نحا�سية، بطانات معدنية، نحا�ش اأ�سفر غري م�سكل اأو �سبه م�سكل، 

برادة معدنية، مغني�سيوم، من�سات معاجلة معدنية، معادن غري نفـي�سة غري م�سكلة اأو �سبه 

م�سكلة، خامات معادن، من�سوجات �سلكية، خالئط من معادن معروفة، معادن على �سكل 

مق�سورة،  معدنية  ق�سبان  نا�سعة،  فوألذية  ق�سبان  مدلفنة،  فوألذية  ق�سبان  م�سحوق، 

ق�سبان معدنية م�سحوبة، بطاقات معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عجيب للتاأهيل البيئي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161081

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممود منري طيفور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151869

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ترنيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156791

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال ال�ساطئ املتاألقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158670

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سميم وتطوير برامج الكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوة الراقية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151798
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 )كوا�سف قطع النقد املقلدة, م�سغالت و�سائط حممولة, �سور كرتونية متحركة, تطبيقات 
برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل, هواتف ذكية, لوحات اإعالنات اإلكرتونية,اأجهزة كمبيوتر, 

اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر, برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل, اأجهزة معاجلة البيانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/12

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151799
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر مواد الدعاية واالإعالن )الدعاية واالإعالن, االإعالن عرب االإنرتنت على �سبكة الكمبيوتر, 
االإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري, ترويج املبيعات لالآخرين, اإ�ست�سارات اإدارة 
البحث  حمرك  حت�سني  حا�سوب,  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  املوظفـني,  �سوؤون 
للرتويج للمبيعات, حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية, توفـري �سوق 
طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري  واخلدمات,  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  االإنرتنت  عرب 

مواقع االإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/12

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154986
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتجفـيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  )اأجهزة  اآليه  ري  من�ساآت 
والتهوية واإمداد املياه واالأغرا�ص ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهربائيات ايرو�ص �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الرب�ساء االأولى, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/16

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154987
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحــوا�ص �ســـرب )اأدوات واأوانــي واأوعية لال�ستعمـــال املنزلـــي وللمطبــــخ, اأم�ســـاط واإ�سفنـــج, 
فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(, مواد �سنع الفرا�سي, اأدوات تنظيف, �سلك جلي, 
زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول )عدا الزجاج امل�ستعمل فـي املباين(, اأواين زجاجية 

واأواين خزف �سيني واأواين خزفـية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهربائيات ايرو�ص �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الرب�ساء االأولى, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/16

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155078
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية )الهواتف املحمولة, ملحقات الكمبيوتر, اأطقم غري يدوية للهواتف, �سماعات 
الراأ�ص, لبادات الفاأرة, اأجهزة اإر�سال لالإت�سال عن بعد, اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�ستو هايرب ماركت �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 113713, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/18

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155143
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قارنات الأعمدة االإدارة اآالت, )اآالت وعدد اآلية, حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات 
الربية(, قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(, معدات 

زراعية )عدا ما يدار باليد(, اأجهزة تفقي�ص البي�ص, اآالت بيع اأوتوماتيكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهربائيات ايرو�ص �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الرب�ساء االأولى, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/19

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155249
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحزمة بطن )مالءات �سرير لل�سل�ص, كمادات بطن لغايات طبية, مالءات لل�سل�ص, قفازات 
لغايات طبية, و�سائد لغايات طبية, مالبــــ�ص وبخا�ســـة لغرفــــة العمليـــات, رقـــع التربيــــد 
عباءات  االأولية,  االإ�سعافات  الأغرا�ص  تربيد  كمادات  �سحية,  اأقنعة  الطبية,  لالأغرا�ص 
فح�ص املري�ص, و�سائد العظام, اأغطية جراحية لالأحذية, مالب�ص واقية لالأغرا�ص الطبية, 
مالب�ص العزل لالأغرا�ص الطبية, �ستائر معقمة غري من�سوجة لالأغرا�ص الطبية, مالءات 
معقمة جراحية, اأربطة داعمة, اأربطة )مطاطية(, مواد جتبريية, قبعات جراحية, من�سفة 

جراحية, جمموعات العناية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمليد ميديكال برودكت�ص كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سيتي, هوبي  تاون, زهيجيانغ  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب.18, كيك�سينغ رود, ماجياديان 

بروفـين�ص, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/24

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156035
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكريات,  احلليب,  اأباريق  فناجني,  �سحون  ال�ساي,  اأكواب  ال�ساي,  )اأباريق  �سرب  اأحوا�ص 
زبديات اأطباق, �سحون, حاويات تخزين الطعام, جمموعات علب, كرات ال�ساي, علب ال�ساي, 
اأوعية لنقع ال�ساي, م�سافـي ال�ساي, اأدوات املائدة امل�سنوعة من العظام اخلزفـية, بخالف 

ال�سكاكني وال�سوك واملالعق, �سلع خزفـية, اأطقم ال�ساي اأدوات املائدة(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 390 هافلوك رود, #05-01 كينغز �سنرت, 169662, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/16

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156484

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات رفع )دراجات نارية, دراجات كهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سجيانغ ت�سياجنيانغ موتور�سايكل كو, ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بروفـين�ص,  ت�سجيانغ  ونلينغ,  زوون,  ديفـيلومبنت  اند  ايكونوميك  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/15

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156491
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دراجات نارية )دراجات نارية, دراجات كهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سجيانغ ت�سياجنيانغ موتور�سايكل كو, ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بروفـين�ص,  ت�سجيانغ  ونلينغ,  زوون,  ديفـيلومبنت  اند  ايكونوميك  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/15
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156708
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حروف طباعة من الفوالذ )اأقالم تلوين, حامالت اأقالم الر�سا�ص, غراء للقرطا�سية اأو 
ر�سا�ص, كتب  اأقالم  ر�سم,  األواح  للت�سكيل,  ل�ساقات قرطا�سية, طني  املنزلية,  لالأغرا�ص 

التلوين, اأقالم حتديد قرطا�سية, قرطا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نينغبو ميدير نيتوورك تيكنولوجي كو, ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ار ام. 25 - 4, منرب. 55, ييدوكيل�سر�سكوير, هاي�سو دي�سرتكت, نينغبو, 
ت�سجيانغ, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/17
ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157019
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر والتكنولوجيا  االإن�ساء )برجمة احلا�سوب, خدمات  ر�سم ت�ساميم وخمططات 
البيانات واملعلومات,  اإلى  لتاأمني بيانات الكمبيوتر, الك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به 
حو�سبة  الكمبيوتر,  واأنظمة  برامج  ت�سميم  الكمبيوتر,  فـريو�سات  من  احلماية  خدمات 
�سحابيــــة, ا�ست�ســـارات اأمن الكمبيوتر, حتليـــل نظـــام الكمبيوتر,ت�سميــــم نظـام الكمبيوتــر, 
ا�ست�سارات تكنولوجيا الكمبيوتـــر, خدمات احلمايـــة من فـريو�ســــات الكمبيوتر, ا�ست�سارات 
تكنولوجيا املعلومات, مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سول عن بعد, مراقبة اأنظمة 
الكمبيوتر للك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به اأو خرق البيانات, مراقبة اأنظمة الكمبيوتر 

للك�سف عن االأعطال, الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع, ا�ست�سافة اخلادم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بزن�ص انتيقريتد اوبريتنج �سي�ستمز )بي اآي اأو اإ�ص( ام.اإي )�ص ذ م م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب. 74069, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/24

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157929
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستخدمة  )الكيماويات  املحركات,  وقود  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  احرتاق  م�ستح�سرات 
والغابات,  والب�ستنة  الزراعة  فـي  وكذلك  الفوتوغرافـي  والت�سوير  والعلوم  ال�سناعة  فـي 
راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة, بال�ستيك غري معالج, اأ�سمدة, تراكيب اإخماد النـريان, 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن, مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية, مواد دبـاغة, مواد 

الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157931
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حروف طباعة من الفوالذ )الورق والورق املقوى, املطبوعات, مواد جتليد الكتب, ال�سور 
الفوتوغرافـية, القرطا�سية واملواد املكتبية بخالف االأثــــاث, مـــواد الل�ســـق امل�ستعملــــة فـي 
التلوين,  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني,  ومواد  الر�سم  لغايات منزلية, مواد  اأو  القرطا�سية 
والتغليف,  للتعبئة  البال�ستيكية  واالأكيا�ص  واالأغطية  الرقائق  والتدري�ص,  التوجيه  مواد 

حروف الطباعة وقوالب الطباعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157932
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حفظ  ومواد  ال�سداأ  من  الوقاية  مواد  والالكيه,  والورني�ص  البويات  )الدهانات  دهانات 
راتنجات  والنق�ص,  والتعليم  الطباعة  اأحبار  واالأ�سباغ,  التلوين  مواد  التلف,  اخل�سب من 
طبيعية خام, معادن فـي �سكل رقائق اأو م�سحوق لال�ستخدام فـي الدهن والديكور والطباعة 

واالأعمال الفنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157933
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود غري مدبوغة )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة, جلود احليوانات اخلام اأو 
واأطقم  ال�سياط  الع�سي,  وال�سما�سي,  املظالت  االأمتعة,  نقل  وحقائب  �سناديق  املدبوغة, 

احليوانات وال�سروج, اأطواق واأر�سنة ومالب�ص للحيوانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157934
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  )م�ستح�سرات جتميل غري طبية  امل�ستعار  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
ال�سخ�سية, منظفات اأ�سنان غري طبية, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات ق�سر االأقم�سة 
واجللي  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ص,  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد 

والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157935
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات الطبخ واأدوات  اأو املطبخ,  املنزل  األواح غ�سيل )اأدوات واأوان واأوعية لال�ستعمال فـي 
املائدة با�ستثناء ال�سوك وال�سكاكني واملالعق, اأم�ساط واإ�سفنج, فرا�سي عدا فرا�سي التلوين 
اأو الدهان, مواد �سنع الفرا�سي, اأدوات للتنظيف, زجاج خام اأو �سبه م�سنع بخالف الزجاج 

امل�ستعمل فـي املباين, اأوان زجاجية واأوان من اخلزف ال�سيني واأوان خزفـية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157936
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل )زيوت و�سحوم �سناعية و�سمع, مزلقات, مركبات امت�سا�ص وترطيب وتثبيت 
الغبار, وقود ومواد اإ�ساءة, �سموع وفتائل لالإ�ساءة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157937
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سمــع )احلبــال واخليـــوط, ال�سبــاك, اخليام واملظالت واالأقم�ســــة امل�سمعـــة, مظـــالت من 
االأن�سجة اأو من مواد تركيبية, االأ�سرعة, االأكيا�ص لنقل وتخزين املواد بكميات كبرية, مواد 
التبطني واحل�سو بخالف الورق اأو الورق املقوى اأو املطاط اأو البال�ستيك, مواد ن�سيج من 

االألياف اخلام وبدائلها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157945
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد حاكــة لالأ�سنـان )م�ستح�ســـرات �سيدالنيـــة وطبيـــة وبيطريــة, م�ستح�ســـرات �سحيــــة 
لغايات طبية, اأغذية ومواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري, واأغذية للر�سع, 
مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو االأ�سنان و�سمع طب 
ال�سارة, مبيدات فطريات  االأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات 

ومبيدات اأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157947
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فوالذ غري م�سكل اأو م�سكل جزئيا )معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها, خامات معادن, 
مواد بناء معدنية, مباين متنقلة معدنية, حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري 
نفـي�سة, خردوات معدنية �سغرية, حاويات معدنية للتخزين اأو النقل, خزائن حفظ الوثائق 

واالأ�سياء الثمينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157948
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سجة ال�سقــــة بالـــحرارة )املن�سوجــــات وبدائلهــــا, بيا�سات لال�ستعمــــال املنزلـــــي, �ستائــــر 
من الن�سيج اأو البال�ستيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157950
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات طحالب للطعام )اللحوم واال�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد, خال�سات اللحم, 
وفواكه  ومربيات  فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة, هالم جيلي 
الزيوت  االأخرى,  االألبان  ومنتجات  واللنب  والزبدة  واجلنب  احلليب  البي�ص,  مهرو�سة, 

والدهون لالأغذية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157951
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالطاقة, حمركات ومكائن عدا ما  اآلية مدارة  اآالت, )اآالت وعدد  االإدارة  قارنات الأعمدة 
كان منها للمركبات الربية, قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة عدا ما كان منها للمركبات 
الربية, معدات زراعية عدا العدد اليدوية املدارة باليد, اأجهزة تفقي�ص البي�ص, اآالت البيع 

االآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157952
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدد �سحــج �سنفرة, عدد يدوية, )عــــدد واأدوات يدويـــــة مــــدارة بالـــيد, اأدوات قطــع ال�ســـوك 
وال�سكاكني واملالعق, اأ�سلحة بي�ساء با�ستثناء االأ�سلحة النارية, اأدوات حالقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157953
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�سحية  واملالحية  العلمية  واالأدوات  )االأجهزة  كهربائية  ملفات 
الفوتوغرافـي وال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأجهزة وادوات قيا�ص الوزن والقيا�ص 
اأو  الكهربائية  الطاقة  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم,  واالإنقاذ  االإ�سراف  واملراقبة  واالإ�سارة 
اأو ن�سخ  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل  فـيها,  التحكم  اأو  اأو تنظيمها  اأو تكثيفها  اأو حتويلها  فتحها 
ال�سوت اأو ال�سور, حامالت بيانات مغناطي�سية واأقرا�ص ت�سجيل, اآليات لالأجهزة التي تعمل 
بقطع النقد, اآالت ت�سجيل النقد - اآالت حا�سبة - معدات ملعاجلة البيانات - حوا�سب, احلوا�سيب 
للغوا�سني  االأذن  �سدادات  الغوا�سني,  الغو�ص,اأقنعة  بدالت  الطرفـية,  احلوا�سيب  واأجهزة 

وال�سباحني, قفازات للغوا�سني, اأجهزة تنف�ص لل�سباحة حتت املاء, اأجهزة اإخماد النريان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157954
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون )النب وال�ساي والكاكاو والنب االإ�سطناعي, االأرز واملعكرونة وال�سعريية, التابيوكا 
وال�ساغـو, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعـــة من احلبـــوب, اخلــــبز والفطائـــر واحللويــــات, 
ال�سوكال, االآي�ص كرمي, املثلجات وغريها من الثلوج ال�ساحلة لالأكل, ال�سكر وع�سل النحل 
والع�سل االأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, ملح, توابل, بهارات, اأع�ساب حمفوظة, اخلل - 

ال�سل�سات التوابل, الثلج املاء املجمد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157955
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثمار اجلوزء فواكه, )املنتجات الزراعية ومنتجات تربية االأحياء املائية والب�ساتني والغابات, 
بحالتها اخلام غري املعاجلة, احلبوب والبذور اخلام وغري املعاجلة, الفواكه واخل�سراوات 
الطازجة, واالأع�ساب العطرية الطازجة, النباتات والزهور الطبيعية, االأب�سال وال�ستالت 
والبذور, احليوانات احلية, املواد الغذائية وامل�سروبات اخلا�سة باحليوانات, ال�سعري املنبت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157956
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطراف وعيون  والبيطرة,  االأ�سنان  والطب وطب  للجراحة  واأدوات  )اأجهزة  اأحزمة بطن 
واأ�سنان ا�سطناعية, اأدوات جتبري, مواد خياطة اأو درز اجلروح, االأجهزة العالجية واأجهزة 
لرعاية  معدة  ومواد  اأجهزة  التدليك,  اأجهزة  االإعاقة,  ذوي  لالأ�سخا�ص  املعدة  امل�ساعدة 

االأطفال, اأجهزة ومواد للن�ساط اجلن�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157958
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية )البرية �سراب ال�سعري, م�سروبات غري كحولية, املياه املعدنية 
والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية, م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر 

الفواكه, ع�سائر مركزة وم�ستح�سرات اأخرى غري كحولية لعمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157959
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البخار والطهي والتربيد والتجفـيف  اآليه )اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد  من�ساآت ري 
والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ص ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157960

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة االأعمال, ت�سيري الن�ساط التجاري,  اإدارة االأعمال )الدعاية واالإعالن,  امل�ساعدة فـي 

الوظائف املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157961
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بها,  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائي  التحليل 
خدمــــات التحاليـــل واالأبحـــاث ال�سناعيــــة, خدمـــــات ت�سميــم وتطويــــر العتــــاد احلا�ســــوبي 

والربجميات احلا�سوبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/9/21

ا�ســــــــــم الوكيـــــــــل: االأولى للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106694
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106695
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات األت�ساألت، األت�ساألت الثابتة واملتنقلة، واألأقمار ال�سناعية، واجلوالة، وخدمات 
ات�ساألت  األت�ساألت،  واأدوات  واأجهزة  األت�ساألت،  وتاأجري  ا�ستئجار  بالراديو،  التوا�سل 
باألأقمار  واألت�ساألت  بالراديو،  واملعلومات  األإنرتنت(،  فيها �سفحات  املعلومات )مبا 
والرتحيل  الر�سائل،  واإر�سال  وا�ستقبال  النقال،  والهاتف  الهاتف،  خدمات  ال�سناعية، 
وا�ستقبال  واإر�سال  نقل،  األإلكرتوين،  والربيد  التوجيه  وطلبات  املكاملات،  ونقل  بالراديو، 
اأو  التلفاز  برامج  نقل  اأو  األإخبارية  واملعلومات  واملو�سيقى  وال�سور  والبيانات  ال�سوت 
خالل  من  الر�سائل  وتوجيه  وا�ستقبال  اإر�سال  فيها،  مبا  الر�سائل،  خدمات  الراديو، 
الر�سائل  النماذج، خدمات  اأو خليط من هذه  اأفالم  اأو  ن�سو�ص، و�سمعية، و�سور غرافية 
الفيديوعرب  الفيديو، خدمات  املوؤمترات عرب  املوحدة، خدمات الربيد ال�سوتي، خدمات 
الهاتف، توفري روابط ات�سال لقاعدة بينات كمبيوتر، واألإنرتنت، اأو اأي �سبكة اإلكرتونية 
اأخرى، خدمات النفاذ اإلى مواقع اإنرتنت م�سموعة، ومرئية وبيانات من قاعدة البيانات، 
اأخرى، تقدمي ال�سمعيات، واملرئيات والبيانات  اإلكرتونية  اأو من خالل �سبكة  واألإنرتنت، 
من األت�ساألت، خدمات األت�ساألت وقاعدة بيانات األت�ساألت، مبا فيها، متكني امل�ستهلكني 

من تنزيل املحتويات الرقمية من �سبكة وخادم اإلى قاعدة بيانات �سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106696
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات،  تقدمي  األت�سال،  واأدوات  واأجهزة  لالت�ساألت  وال�سيانة  الت�سليح  خدمات 
�سابقة  باخلدمات  املتعلقة  امل�ساعدة  وخدمات  األ�ست�سارات،  وخدمات  األإر�ساد،  وخدمات 
الذكر مبا فيها تقدمي تلك اخلدمات مبا�سرة من خالل قاعدة بيانات كمبيوتر، واألإنرتنت 

اأو �سبكة اإلكرتونية اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106697
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فيها  مبا  البنوك  خدمات  العقارية،  ال�سوؤون  النقدية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التاأمني، 
اخلدمات البنكية املنزلية، وعرب األإنرتنت وعرب التحكم عن بعد، خدمات التاأمني والتمويل 
مبا فيها تلك اخلدمات املقدمة عرب األإنرتنت اأو �سبكة اإلكرتونية اأخرى، خدمات اخل�سم 
والكوبونات،  والنقاط  الق�سائم  وا�ستبدال  اإ�سدار  والبطاقات،  اخل�سم  خدمات  فيها  مبا 
األإلكرتوين  الدفع  خدمات  تقدمي  ال�سحن،  بطاقات  خدمات  األعتماد،  بطاقات  خدمات 
مبا فيها نقل األأموال وت�سهيالت احلركات مبا�سرة، اإدارة األأموال واأل�ستثمارات، خدمات 
الذكر مبا فيها  �سابقة  النقدية واخلدمات  بال�سوؤون  املتعلقة  املعلومات والن�سائح  تقدمي 
تقدمي املعلومات من خالل قاعدة بيانات كمبيوتر، واألإنرتنت اأو �سبكة اإلكرتونية اأخرى، 
خدمات التمويل وال�سمان املتعلقة باألت�ساألت واأجهزة واأدوات األت�سال، تقدمي خدمات 

الدفع األإلكرتونية مبا فيها نقل األأموال اإلكرتونيا وت�سهيالت احلركات مبا�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106698
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإعالنات، اإدارة األأعمال، تنظيم األأعمال، األأن�سطة املكتبية، جتميع الدألئل لن�سرها فـي 
قاعدة بيانات كمبيوتر، واألإنرتنت اأو �سبكة اإلكرتونية اأخرى، تقدمي املعلومات والن�سائح 
عن ترويج وتزويد مظهر واختيار الب�سائع، تقدمي معلومات ترويجية عن التزود بالب�سائع 
فـي جماألت األت�ساألت، خدمات البيع بالتجزئة فـي جمال ب�سائع األت�ساألت والو�سائط 
املتعددة، جتميع ب�سائع متنوعة فـي جمال األت�ساألت والو�سائط املتعددة لتمكني امل�ستهلكني 
من معاينتها و�سرائها، مبا فيها تلك اخلدمات املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات كمبيوتر، 
واألإنرتنت اأو �سبكة اإلكرتونية اأخرى، تنظيم وعقد املعار�ص لغايات األأعمال، خدمات ترويج 
األأعمال، والبحوث، والتنظيم، واألإدارة، وامل�ساعدة واملعلومات، خدمات ا�سرتاتيجيات 
املكاملات  اإجابة  الدليل،  تقدمي  التجارية، خدمات  املعلومات  تقدمي  والتخطيط،  األأعمال 
األإدارة  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارة  التجارية،  األأدلة  معلومات  تقدمي  خدمات   ، لالآخرين 
التجارية لرتخي�ص الب�سائع واخلدمات لالآخرين، وكاألت املعلومات التجارية، األإعالنات 
تنظيم  واألإعالنية،  التجارية  للغايات  املعار�ص  تنظيم  كمبيوتر،  �سبكة  عرب  املبا�سرة 
معار�ص التجارة للغايات التجارية واألإعالنية، الدعاية واألإعالن اخلارجي، اإجابة املكاملات 
تاأجري  لالآخرين،  األت�ساألت  خلدمات  ا�سرتاكات  تنظيم  املتواجدين،  غري  للم�سرتكني 
وقت اإعالين فـي و�سيلة ات�سال، املعلومات والن�سائح التجارية للم�ستهلكني )حمل ن�سح 
قاعدة  فـي  املعلومات  تنظيم  الكمبيوتر،  بيانات  قاعدة  فـي  معلومات  جتميع  امل�ستهلك(، 

بيانات الكمبيوتر، املعلومات والن�سائح املتعلقة باخلدمات املذكورة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106699
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد املطبوعة، مواد تغليف الكتب،  املواد،  الورق والكرتون واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
املنزلية  لالأغرا�ص  امل�ستخدمة  الل�سق  مواد  القرطا�سية،  اأدوات  الفوتوغرافية،  ال�سور 
واملكتبية )القرطا�سية(، مواد الفنانني، فر�ص الطالء، األآألت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب 
)ما عدا األأثاث(، املواد التعليمية والتو�سيحية )ما عدا األأدوات(، املواد البال�ستيكية 
امل�ستخدمة ألأغرا�ص التغليف ، ماكينات الطباعة باأنواعها املختلفة وقوالب الطباعة،املجالت 
)الدوريات(، األأدلة التجارية على �سكل ورق، الكتيبات، الكتب، بطاقة األئتمان املطبوعة 
األأدلة  املطبوعات،  )القرطا�سية(، مناذج،  املغلفات  الر�سم،  لوحات  الغري كهربائية، 
األإخبارية  الن�سرات  املطبوعات،  الربيد،  )الكتيبات(، اخلرائط )اجلغرافية(، بطاقات 

وال�سحف، املطبوعات )املطبوعة(، الالفتات من الورق اأو الورق املقوى، الدوريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:106700
فـي الفئة)9(من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  الفوتوغرافـي،  والت�سوير  امل�سح  واأجهزة  واملالحية  العلمية  واألأدوات  األأجهزة 
الت�سوير ال�سينمائي، األأجهزة الب�سرية، اأجهزة الوزن والقيا�ص، اأجهزة التدقيق )رقابة( 
التيار  وفتح  واإغالق  الكهربائي  التو�سيل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  احلياة  اإنقاذ  واأجهزة 
ت�سجيل وبث ونقل  اأجهزة  بها،  التحكم  اأو  الكهرباء  الكهربائي وحتويل وجتميع وتنظيم 
ال�سوت وال�سورة، حامالت بيانات ممغنطة واأقرا�ص ت�سجيل، مكائن البيع األآلية واآليات 
للبيانات  معاجلة  معدات  حا�سبة،  وماكينات  نقد  ماكينات  املعدين،  بالنقد  تعمل  ألأجهزة 
اأجهزة  واألإلكرتونية،  الكهربائية  األت�ساألت  اأجهزة  احلريق،  اإطفاء  اأجهزة  واحلوا�سيب، 
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واأدوات األت�ساألت والهواتف، اأجهزة واأدوات خا�سة ببيانات األت�سال، اأجهزة واأدوات خا�سة 
م�سفرة  بيانات  �سكل  على  البينات  وا�سرتجاع  وا�ستقبال  وت�سجيل  وتخزين  نقل  بعمليات 
اأو على هيئة ن�سو�ص اأو �سوت اأو ر�سوم بيانية اأو فيديواأومزيج من هذه األأ�سكال، اأجهزة 
امل�سفرة،  والبطاقات  املودم،  واأجهزة  الت�سوير،  ألأجهزة  واملعدات  األأدوات  ال�سور،  معاجلة 
املعلومات  لتخزين  األإعالم  وو�سائل  املج�سمة،  ال�سور  وبطاقات  الذكية،  والبطاقات 
والبيانات وال�سور وال�سوت، البطاقات املمغنطة �سواء فارغة اأو م�سجلة، البطاقات الذكية، 
التعريف  بطاقات  املتكاملة،  الدوائر  بطاقات  املعاجلة،  عمليات  على  حتتوي  بطاقات 
األإلكرتونية، بطاقات التليفون، بطاقات األئتمان عرب الهاتف، بطاقات األئتمان، بطاقات 
ال�سراف األآيل، بطاقات لالألعاب األإلكرتونية م�سممة لال�ستخدام عن طريق التليفون، 
البطاقات ال�سخ�سية املحمولة �سواء املغناطي�سية اأو الرقمية والب�سرية، البطاقات 
)فارغة  التخزين  وو�سائط  البيانات  ت�سجيل  وبطاقات  والب�سرية  الرقمية  املغناطي�سية، 
اأو م�سجلة م�سبقا(، املن�سورات األإلكرتونية )القابلة للتحميل( املقدمة عرب األإنرتنت من 
قواعد البيانات املحو�سبة اأو األإنرتنت اأو �سبكات اإلكرتونية اأخرى، اأجهزة واأدوات ألإر�سال 
ال�سوت والفيديو والبيانات من  ال�سناعية، جهاز لتحميل  البيانات عرباألأقمار  وا�ستالم 
�سبكة األإنرتنت، حموألت لال�ستخدام مع اأجهزة األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية واأجهزة 
واأدوات األت�ساألت، التليفونات الال�سلكية والهواتف املتنقلة والثابتة، جهاز للح�سول على 

برامج البث املبا�سر اأو املنقولة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريد اآي بي اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158642
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثمار اجلوز فواكه، مواد غذائية للحيوانات، �سوفان، توت - فواكه طازجة، �سمندر طازج، 
الهندبا  للما�سية، ك�ستنة طازجة، جذور  �سكر، فطر طازج، ثفل  حبوب كاكاو خام، ق�سب 
للطيور، خيار، طازج، خ�سراوات  الهند، طعام  ، طازج، جوز  ليمون  الربية، طيور كالب، 
طازجة، بي�ص خم�سب للتفقي�ص، بقول طازجة، قمح، فواكه طازجة، ثمار العرعر، غالل 
حبوب، اأع�ساب طازجة، جوز الكوأل، خ�ص ، طازج، عد�ص طازج، بندق، دقيق للحيوانات، ب�سل 
بازألء طازجة،  ، طازجة،  كراث  اأكواز �سنوبر،  �سعري،  برتقال طازج،  زيتون طازج،  طازج، 
بطاطا طازجة، م�ستح�سرات للدواجن التي تبي�ص، عنب طازج، راوند طازج، �سم�سم، كماأة 
طازجة، لوز ثمر، طعام للحيوانات األأليفة، م�سروبات للحيوانات األأليفة، اأرز غري معالج، 

�سبانخ الطازجة.

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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158730
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوفان،  اأ�سا�سه  مطبخية، طعام  لغايات  الفانيال  منكهات 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوألتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، 
ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام، 
موؤ�س�سة  خفيفة  اأطعمة  احلبوب،  على  قائمة  خفيفة  اأطعمة  توبل،  ال�سويا  حب  معجون 
منقوعات  با�ستا،  النف�ص،  ألإنعا�ص  علكة  احلبوب،  من  لوح  خبازة،  م�سحوق  األأرز،  على 
لغايات  لي�ست  علكة  كاكاو،  امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  بودرة،  توابل  طبية،  غري 
طبية، �ساي، �سوكوألتة، حلويات، بوظة، �سكر، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة 
تابيوكا،  اأرز،  قطع حلوى حلويات،  نحل،  ع�سل  باحلليب،  �سوكوألتة  م�سروبات  باحلليب، 

دقيق التابيوكا.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158589
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 
مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 
ف�سائية، �ساحنات مغلقة )مركبات(، مكابح للمركبات، مكائن للمركبات الربية، اآليات نقل 
اأبواب للمركبات، مقاعد للمركبات، �سيارات ريا�سية، عجالت  احلركة للمركبات الربية، 
للمركبات،  اأج�سام  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات  حمرك،  ذات  �سيارات  الهوائية،  للدراجات 
عجالت قيادة املركبات، اأكيا�ص هواء اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق �سيارات 

م�ستقلة.

تويوتا  اآ�ص  تريدينجز  )اأول�سو  كاي�سا  كابو�سيكي  جيدو�سا  تويوتا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

موتور كوربوري�سن(.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا، ت�سو، تويوتا، �سي، اأي�سي، كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159295
فـي الفئة 16من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات للوثائق قرطا�سية، �سحف، كتالوجات، كتب، مطبوعات، من�سورات مطبوعة، 
كتيبات، جمالت دوريات، تقاومي، بطاقات اإعالن قرطا�سية، ن�سرات اإخبارية دورية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلامعة العربية املفتوحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العار�سيـــة ال�سناعيـــة، الفروانيـــة، �ص.ب: 3322، ال�سفـــاة 13033، 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160502
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سب  ابلكاج،  رقائقي  خ�سب  م�سغول،  ن�سف  خ�سب  خر�سانية،  بناء  عنا�سر  خر�سانة، 
م�سغول، بالط من اخل�سب، اأعمدة من األأ�سمنت، �سمامات غري معدنية وغري بال�ستيكية 
ملوا�سري املاء، حجارة، طني، حجر رملي للبناء، جب�ص مواد بناء، األواح لالأر�سيات اخل�سبية 
معدنية  غري  تغليف  مواد  للبناء،  ف�سيف�ساء  رخام،  مزخرفة،  خ�سبية  ار�سيات  املزخرفة، 
اأر�سيات غري  ا�سطناعية،  املباين، حجارة  بطانات غري معدنية جلدران  املباين،  جلدران 
لالأر�سيات،  معدين  غري  بالط  الرخام،  اأو  اخلر�سانة  اأو  احلجر  من  هياكل  معدنية، 
الرخام،  اأو  اخلر�سانة  اأو  احلجـــر  من  �سغيـــرة  هياكـــل  معدنيــــة،  غري  ت�سريــــف  موا�سري 
األواح لالأر�سيات اخل�سبية، بالط لالأر�سيات، غري معدين، بالط للجدران، غري معدين، 

slabs، not of metal، for building، األواح لالأر�سيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160476
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تثمني  األإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاألت  خدمات 
تاأجري ال�سقق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بريق الرتاج للخدمات العقارية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة رقم: 31، مبنى رقم: 3، طريق رقم: 365، جممع رقم: 316، 
�ص.ب:  1395، املنامة ، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158728
فـي الفئة 21من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيدان تنظيف األأ�سنان، فرا�سي اأ�سنان، حامالت عيدان تنظيف اأ�سنان، فرا�سي اأ�سنان 
كهربائية، خيوط لالأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو�سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158727
فـي الفئة 10من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمادات للمفا�سل ت�سريحية، �سمادات مطاطية، خمدات م�سخنة كهربائية لغايات طبية، 
واأدوات طبية،  اأجهزة  األأ�سنان،  اأجهزة طب  لل�سان،  كا�سطات  ومعدات جراحية،  اأجهزة 
كمامات للتنف�ص اإ�سطناعي، اأجهزة للتنف�ص األ�سطناعي، اأجهزة كهربائية لطب األأ�سنان، 
اأجهزة ت�سخي�ص لغايات طبية، اأقنعة للطاقم الطبي، كمادات حرارية ألأغرا�ص األإ�سعافات 
كمادات  الطبيـــة،  لالأغـــرا�ص  تربيد  رقعـــات  األ�سطناعي،  للتنف�ص  تنف�ص  اأقنعة  األأولية، 

تربيد لالأغرا�ص الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 

بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158726
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تنف�ص  اأجهزة حا�سوب،  اأجهزة تنف�ص بخالف امل�ستخدمة للتنف�ص األ�سطناعي، 
لرت�سيح الهواء، برجميات حا�سوب م�سجلة، اأجهزة ت�سخي�ص لي�ست لغايات طبية، برامج 
ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب،  للتنزيل، حتميل ملفات  قابلة  حا�سوب برجميات 
قابلة للتنزيل، عتاد احلا�سوب، اأغلفة للهواتف الذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، 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 األنفعالية التي ميكن 

تنزيلها للهواتف املحمولة، برجميات ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يوكي( اآي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 

بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158725

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد حاكة لالأ�سنان، مواد ل�سق ألأطقم األأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات 

طبية، اأربطة �ساغطة، فحم لغايات �سيدألنية، �سكاكر دوائية، طني دوائي، م�ستح�سرات 

اأدوية  فيتامينية،  م�ستح�سرات  �سمادات،  طبية،  لغايات  تبغ  بدون  �سجائر  �سيدألنية، 

لغايات �سحية، عالجات  األأ�سنان، �سمادات طبية، مطهرات  مادة ح�سو  األإم�ساك،  لعالج 

مه�سمة لغايات �سيدألنية، م�سكنات، عقاقري لغايات طبية، مياه معدنية لغايات طبية، 

اأمالح مياه معدنية، اك�سريات م�ستح�سرات �سيدألنية، اأمالح لغايات طبية، اأو راق �سجر 

الكافور لغايات �سيدألنية، كالبتو�ص لالأغرا�ص ال�سيدلية، منقوعات دوائية، �ساي دوائي، 

زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، م�سروبات حليب مملت لغايات طبية، غ�سوألت لو�سن، لغايات 

لغايات  مراهم  �سيدألنية،  لغايات  ملت،  منبت  �سعري  طبية،  لغايات  علكة  �سيدألنية، 

جذور  طبية،  لغايات  اأع�ساب  �ساي  بالب�سرة،  للعناية  �سيدألنية  م�ستح�سرات  �سيدألنية، 

دوائية، اأغذية حمية معدة لغايات طبية، بيكربونات ال�سودا لغايات �سيدألنية، م�سروبات 

التنحيف،  حمية معدة لغايات طبية، �سكاكر لغايات طبية، م�ستح�سرات طبية ألأغرا�ص 

م�ستح�سرات كيميائية لغايات �سيدألنية، اأدوية ألأغرا�ص طب األأ�سنان، اأدوية لالأغرا�ص 
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الب�سرية، جلي�سرين لغايات طبية، �سراب دوائي، جلوكوز لغايات طبية، خال�سات ح�سي�سة 

الدينار لغايات �سيدألنية، زيت خروع لغايات طبية، مواد حمية معدة لال�ستخدام الطبي، 

نباتات �ساحلة لالأكل غري غذائية، مناديل  األياف  لغايات طبية،  م�ستح�سرات كيميائية 

فم  غ�سوألت  الغذاء،  اإلى  معدنية  اإ�سافات  �سيدألنية،  لو�سن،  بغ�سوألت  م�سربة  ورقية 

اإ�سافات غذائية، م�ستح�سرات دوائية لنموال�سعر، بخاخ تربيد لالأغرا�ص  لغايات طبية، 

مكمالت  اأنزميات،  من  غذائية  مكمالت  التنحيف،  حبوب  طبي،  العني  غ�سول  الطبية، 

لال�ستخدام  اأع�ساب  خال�سات  الربوتني،  من  غذائية  مكمالت  الغلوكوز،  من  غذائية 

الطبي، مواد قاب�سة لغايات طبية، منظفات اأ�سنان طبية، �سابون م�ساد للجراثيم، غ�سول 

طبي  لو�سن  الطبية،  ال�سخ�سية  العناية  م�ستح�سرات  طبي،  �سامبو  للجراثيم،  م�ساد 

لل�سعر، �سامبو جاف طبي، �سابون طبي، رقعات من املكمالت الفيتامينية، مكمالت غذائية 

ذات اأثر جتميلي، لبان النيكوتني للم�ساعدة فـي األمتناع عن التدخني، رقعات النيكوتني 

للم�ساعدة فـي األمتناع عن التدخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 

بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158724
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سوألت للفم لي�ست لغايات طبية، م�ستح�سرات جتميل، منظفات اأ�سنان، زيوت عطرية، 
م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، م�سادات للعرق مواد للتواليت، �سابون م�ساد للعرق، 
م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوألت لو�سن، جتميلية، 
ملمعات اأطقم األأ�سنان، رذاذات ألإنعا�ص رائحة الفم، جل لتبيي�ص األأ�سنان، �سرائح اإنعا�ص 
اإنعا�ص  م�ستح�سرات  األأ�سنان،  تبيي�ص  �سرائط  الطبية،  األأغرا�ص  لغري  بال�سم  النف�ص، 

رائحة الفم ألأغرا�ص النظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158639
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثمار اجلوز فواكه، مواد غذائية للحيوانات، �سوفان، توت - فواكه طازجة، �سمندر طازج، 
الهندبا  للما�سية، ك�ستنة طازجة، جذور  �سكر، فطر طازج، ثفل  حبوب كاكاو خام، ق�سب 
، طازج، خ�سراوات  للطيور، خيار  الهند، طعام  ليمون، طازج، جوز  الربية، طيور كالب، 
طازجة، بي�ص خم�سب للتفقي�ص، بقول طازجة، قمح، فواكه طازجة، ثمار العرعر، غالل 
حبوب، اأع�ساب طازجة، جوز الكوأل، خ�ص، طازج، عد�ص طازج، بندق، دقيق للحيوانات، ب�سل 
طازجة،  بازألء  طازجة،  كراث،  �سنوبر،  اأكواز  �سعري،  طازج،  برتقال  طازج،  زيتون  طازج، 
بطاطا طازجة، م�ستح�سرات للدواجن التي تبي�ص، عنب طازج، راوند طازج، �سم�سم، كماأة 
طازجة، لوز ثمر، طعام للحيوانات األأليفة، م�سروبات للحيوانات األأليفة، اأرز غري معالج، 

�سبانخ طازجة.
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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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158640
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زألل بي�ص للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، كرمية الزبدة، زألل 
بي�ص، فواكه حمفوظة، رقائق بطاطا مقلية، خملل امللفوف، زيت لفت للطعام، مربيات، 
فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، 
خ�سراوات جمففة، جبنة، فواكه مثلجة، متور، حليب، فواكه مطبوخة، لب فواكه، حلوم، 
لالأكل،  �ساحلة  دهون  ل�سنع  دهنية  مواد  للطعام،  حمفوظ  �سويا  فول  زجنبيل،  مربى 
للطعام،  النخيل  لب  زيت  للطعام،  ذرة  زيت  اخلبز،  ل�سرائح  دهن  على  حتتوي  خماليط 
للطبخ،  خ�سراوات  ع�سري  اخل�سراوات،  �سوربة  م�ستح�سرات  رائب،  لنب  �سم�سم،  زيت 
خال�سات حلوم، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، منتجات احلليب، عد�ص 
حمفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، زيت نخيل للطعام، بي�ص م�سحوق، ب�سل حمفوظ، 
مملحة،  حلوم  �سجق،  حمفوظة،  بازألء  خملالت،  للطعام،  زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون 
�سلطات فواكه، دهن  �سلطات خ�سراوات،  بندورة،  ال�سوربة، معجون  م�ستح�سرات ألإعداد 
ما�سية للطعام، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ص للطعام، حلوم دواجن غري حية، 
الكبد،  حلم  حمفوظة،  بقول  الهند،  جوز  دهن  حمفوظة،  فطور  حم�سر،  �سوداين  فول 
رقائق فواكه، حلوم حمفوظة، بي�ص احللزون لال�ستهالك، توفوفول �سويا خممر، ق�سدة 
عجينة  معلبة،  خ�سراوات  مقلية،  بطاطا  فطائر  معلبة،  حلوم  معلب،  �سمك  خمفوقة، 
اأطعمة خ�سار خممرة  اللنب،  الفواكه، روب  اأ�سا�سها  اأطعمة خفيفة  �سجق، رقائق بطاطا، 
كم�سي، لنب �سويا، حليب خمفوق، اأجفار فلفل حمفوظ، بذور عباد ال�سم�ص املح�سرة، ثوم 
الب�سل،  حلقات  طماطم،  مركز  الد�سم،  قليلة  البطاطا  رقائق  زأليل،  حليب  )حمفوظ(، 

زيت بكر ممتاز، ذرة حلوة غري معاجلة، نقانق للهوت دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام.
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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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158729
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه حمفوظة، مربيات، فواكه جممدة، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، 
خ�سراوات جمففة، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، جلي هالم، للطعام، 
م�سروبات احلليب يكون احلليب هوال�سائد فيها، لنب خمي�ص، منتجات احلليب، �سلطات 
فواكه، ق�سور فواكه، رقائق فواكه، فواكه معلبة، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه، لنب �سويا، 
اأ�سا�سها حليب جوز الهند،  حليب خمفوق، حليب جمفف، خ�سراوات جممدة، م�سروبات 

م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158731
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سل  م�سروبات  كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات  كحولية،  غري  فواكه  خال�سات 
امل�سروبات،  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات  اللنب، 
ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، م�ستح�سرات لتح�سري 
غري  م�سروبات  م�سروبات،  خ�سراوات  ع�سائر  م�سروبات،  معدنية  مياه  الغازية،  املياه 
كحولية، اأقرا�ص حمالة للم�سروبات الفوارة، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، مياه غازية، 
اللنب،  بدائل  غري  من  �سويا  م�سروبات  تواترية،  م�سروبات  كحويل،  غري  فواكه  �سراب 
بدائل احلليب، م�سروبات  األأرز، بخالف  للريا�سيني، م�سروبات من  بروتينية  م�سروبات 
غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات 

غري كحولية، م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158732
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والدعاية  األإعالن  التلفزيون،  عرب  واألإعالن  الدعاية  بالراديو،  األإعالن  واإعالن،  دعاية 
والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة 
وال�سحية واألإمدادات الطبية، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، 
والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  باجلملة  البيع  خدمات  دعائية،  مواد  ت�سميم 
وال�سحية واألإمدادات الطبية، الت�سويق األ�ستهدافـي، األإعالن فـي الهواء الطلق، خدمات 

التوا�سل مع املوؤ�س�سات، األإعالن بالربيد املبا�سر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 

بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158733
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواقع  طريق  عن  مالية  معلومات  توفري  املالية،  املعلومات  اخلريية،  التربعات  جمع 
األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 

بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158734
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو الرتفيه،  اأو املناف�سات للتعليم  خدمات الرتبية والتعليم، ن�سر الكتب، تنظيم املباريات 
ن�سر الن�سو�ص خالف ن�سو�ص الدعاية واألإعالن، الرتفيه التلفزيوين، توفري ت�سهيالت 
واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  التعليم،  اأو  للرتفيه  النوادي  خدمات  ريا�سية، 
األجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، تنظيم املعار�ص لغايات ثقافية اأو تعليمية، 
احللقات  واإدارة  تنظيم  وال�سحية،  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات 
على  األإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية، 
املو�سيقى  القابلة للتنزيل، توفري  الفورية غري  األإنرتنت، توفري املطبوعات األإلكرتونية 
غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفري الفيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، 
الفيديوبح�سب  للتنزيل من خالل خدمات بث  القابلة  التلفزيونية غري  الربامج  توفري 

الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158735
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث العلمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158736

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيدألنية،  الن�سائح  الطبية،  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  الطبية،  العيادات  خدمات 

خدمات التطبيب عن بعد، خدمات العالج، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جالك�سو �سميثكالين كان�سيومري هيلثكري )يو كي( اآي بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 980 جريت وي�ست رود، برنتفورد، ميدل�سيك�ص تي دبليو8 9 جي اأ�ص، 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158638

فـي الفئة30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوكوألتة، 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 خفيفة 

قائمة على احلبوب، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على األأرز، م�سحوق خبازة، اأع�ساب حمفوظة، 

احلبوب،  من  لوح  بي�ستو�سو�ص،  ال�سندوي�سات،  باجلنب  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك 

الهوت دوغ،  ال�سوكوألتة، �سندوي�سات  اأ�سا�سه  pastry dough، ثوم مفروم بهار، معجون 
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بذور ال�سم�سم توابل، حبوب كينوا، معاجلة، با�ستا، يان�سون جنمي، منكهات للقهوة، توابل 

بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  �سكرية، خبز  ب�سكويت، حلويات  الغذائية،  املواد  بودرة، ملح حلفظ 

م�ستح�سرات  تابل،  قرفة  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ص،  غري 

رقائق  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ص  �سوكوألتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  احلبوب، 

األأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  بانكيك، خال�سات  حمالة  فطائر  بوظة،  ذرة، 

والزيوت العطرية، ملح، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، دقيق ذرة، طحني 

قمح، �سكر، م�سحوق كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، خل، 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة 

ذرة حمم�سة، خبز، ع�سل نحل، خردل، جوز  ذرة مطحونة،  باحلليب، خمرية، معكرونة، 

اأرز،  مهلبية،  فلفل،  توابل،  فلفل  اأفرجني،  خبز  معجنات،  �سندوي�سات،  فطائر،  الطيب، 

لغايات  الفانيال  منكهات  رفيعة،  معكرونة  �سباغيتي  توابل،  �سل�سات  توابل،  زعفران 

مطبخية، فطائر حلم، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، منكهات 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، دقيق �سوفان.

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، 

األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158637
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزبدة،  كرمية  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام،  بي�ص  زألل 
للطعام،  لفت  زيت  امللفوف،  خملل  مقلية،  بطاطا  رقائق  حمفوظة،  فواكه  بي�ص،  زألل 
خ�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  خملل،  خيار  زبيب،  �سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات، 
فواكه مثلجة، متور، حليب،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  مطبوخة، خ�سراوات جمففة، 
فواكه مطبوخة، لب فواكه، حلوم، مربى زجنبيل، فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد دهنية 
ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، زيت ذرة للطعام، 
اخل�سراوات،  �سوربة  م�ستح�سرات  رائب،  لنب  �سم�سم،  زيت  للطعام،  النخيل  لب  زيت 
هوال�سائد  احلليب  يكون  احلليب  م�سروبات  حلوم،  خال�سات  للطبخ،  خ�سراوات  ع�سري 
للطعام،  نخيل  زيت  فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  حمفوظ،  عد�ص  احلليب،  منتجات  فيها، 
بازألء  خملالت،  للطعام،  زيتون  زيت  حمفوظ،  زيتون  حمفوظ،  ب�سل  م�سحوق،  بي�ص 
ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات  حمفوظة، �سجق، حلوم مملحة، م�ستح�سرات ألإعداد 
خ�سراوات، �سلطات فواكه، دهن ما�سية للطعام، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ص 
للطعام، حلوم دواجن غري حية، فول �سوداين حم�سر، فطور حمفوظة، دهن جوز الهند، 
بقول حمفوظة، حلم الكبد، رقائق فواكه، بي�ص احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا 
خممر، ق�سدة خمفوقة، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، 
خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، 
بذور  حمفوظ،  فلفل  اأجفار  خمفوق،  حليب  �سويا،  لنب  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة 
عباد ال�سم�ص املح�سرة، ثوم )حمفوظ(، حليب زأليل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، مركز 
ذرة حلوة  بكر ممتاز،  زيت  املطبخي،  ليمون لال�ستعمال  الب�سل، ع�سري  طماطم، حلقات 

غري معاجلة، نقانق للهوت دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام.

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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158616
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك األأن�سوفة غري احلي، كرمية الزبدة، كافيار، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، 
ق�سدة منتجات األبان، جبنة، ق�سريات غري حية، جراد البحر غري حي، حلوم، �سمك ف�سيخ، 

خال�سات حلوم، �سمن نباتي، بي�ص، حلوم مملحة، ق�سدة خمفوقة، مو�ص )�سمك(.

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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158615
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك األأن�سوفة غري احلي، كرمية الزبدة، كافيار، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، 
ق�سدة منتجات األبان، جبنة، ق�سريات غري حية، جراد البحر غري حي، حلوم، �سمك ف�سيخ، 

خال�سات حلوم، �سمن نباتي، بي�ص، حلوم مملحة، ق�سدة خمفوقة، مو�ص )�سمك(.

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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158614
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك األأن�سوفة غري احلي، كرمية الزبدة، كافيار، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، 
ق�سدة منتجات األبان، جبنة، ق�سريات غري حية، جراد البحر غري حي، حلوم، �سمك ف�سيخ، 

خال�سات حلوم، �سمن نباتي، بي�ص، حلوم مملحة، ق�سدة خمفوقة، مو�ص )�سمك(.

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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158613
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك األأن�سوفة غري احلي، كرمية الزبدة، كافيار، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، 
ق�سدة منتجات األبان، جبنة، ق�سريات غري حية، جراد البحر غري حي، حلوم، �سمك ف�سيخ، 

خال�سات حلوم، �سمن نباتي، بي�ص، حلوم مملحة، ق�سدة خمفوقة، مو�ص )�سمك(.

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، 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:158480
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات 
تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة األأعمال، عر�ص ال�سلع، األإعالن بالربيد املبا�سر، حتديث مواد 
الدعاية واألإعالن، ا�ست�سارات تنظيم األأعمال، دعاية واإعالن، األإعالن بالراديو، الدعاية 
اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واألإعالن،  الدعاية  وكاألت  خدمات  التلفزيون،  عرب  واألإعالن 
اأو  لغايات جتارية  املعار�ص  تنظيم  املهنية،  األأعمال  ا�ست�سارات  الت�سويق،  اأبحاث  األأعمال، 
دعائية، املعلومات واألأخبار عن األأعمال، توظيف األأفراد، ترويج املبيعات لالآخرين، الرد 
تنظيم  الربيدي،  بالطلب  واألإعالن  الدعاية  املوجودين،  غري  للم�سرتكني  الهاتف  على 
معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية، األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، 
اقتطاع  خدمات  اأخرى،  ألأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفري  خدمات 
البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ص  ال�سحف،  فـي  املهمة  املعلومات  اأو  األأخبار 
بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، تنظيم 
األ�سرتاكات فـي خدمات األت�ساألت ل�سالح الغري، معاجلة األإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع 
األإعالنية،  األأفالم  األأزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم ألإنتاج  الغري، عرو�ص  وخدمات 
ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، حت�سني احلركة فـي مواقع األإنرتنت، اإدارة األأعمال 
ملوردي اخلدمات املتعاقدين، توفري معلومات األأعمال عن طريق مواقع األإنرتنت، اإتاحة 
اإنتاج  امل�ستهلكني،  وألء  اإدارة  برامج  وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق 
برامج الت�سوق عن بعد، الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية األأحداث الريا�سية، 
خدمات التجزئة على األإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية، خدمات التجزئة على األإنرتنت 
لتحميل نغمات رنني الهاتف، خدمات التجزئة على األإنرتنت للمو�سيقى واألأفالم امل�سجلة 
م�سبقا اأو القابلة للتحميل، الت�سويق األ�ستهدافـي، خدمات اإدارة األأعمال املوؤقتة، األإعالن 

فـي الهواء الطلق، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو راجن براند �سريف�سيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3 مور لندن ريفر�سايد، لندن، ا�ص اإي 1 2 ايه كيو، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:157121
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاألت  خدمات  األإعالنات،  ل�سق  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
ن�سر  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  التجارية،  املعلومات  وكاألت  خدمات  والت�سدير،  األ�سترياد 
مواد الدعاية واألإعالن، خدمات ن�سخ ال�سور)ا�ستن�ساخ الوثائق(، حما�سبة، اإعداد تقارير 
احل�سابات، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني، ا�ست�سارات 
ال�سناعية، حتديث  اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  امل�ساعدة فـي  ال�سلع،  اإدارة األأعمال، عر�ص 
ال�سوق،  درا�سات  الكفاية،  فـي  اخلرباء  خدمات  العينات،  توزيع  واألإعالن،  الدعاية  مواد 
ن�سو�ص  ن�سر  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  األأعمال،  فـي  احلقائق  تق�سي  األأعمال،  تقييم 
واألإعالن  الدعاية  العامة،  العالقات  األأعمال،  اأبحاث  واإعالن،  دعاية  واألإعالن،  الدعاية 
األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واألإعالن،  الدعاية  وكاألت  خدمات  التلفزيون،  عرب 
اأبحاث الت�سويق، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات األأعمال املهنية، تنظيم املعار�ص لغايات 
امل�ساحات  تاأجري  األأفراد،  توظيف  األأعمال،  واألأخبار عن  املعلومات  دعائية،  اأو  جتارية 
بالطلب  واألإعالن  الدعاية  ال�سكرتارية،  خدمات  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  األإعالنية، 
الربيدي، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات 
حا�سوب، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية، األإعالن والدعاية املبا�سرة على 
�سبكات احلا�سوب، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات ألأعمال اأخرى، 
فـي  واألإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  لالآخرين،  ملفات حا�سوب  فـي  املعلومات  البحث عن 
و�سائل األإعالم، خدمات املقارنة بني األأ�سعار، عر�ص �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع 
بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو  اخلدمات، املعاجلة 
األإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة األإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، خدمات 
التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال، خدمات الفوترة، جتميع األإح�سائيات، البحث عن كفالة، 
للم�ستح�سرات  التجزئة  لت�سويق، خدمات  تنظيم  الرتويجية  األأزياء لالأغرا�ص  عرو�ص 
للتجارة  األت�سال  توفري معلومات  الطبية،  واألإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية 
واألأعمال، خدمات الو�ساطة التجارية، اإدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�ص 
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البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  الغري،  حل�ساب  التجارية  ال�سفقات  وعقد 
األأعمال عن  البناء، توفري معلومات  مل�ساريع  األأعمال  اإدارة م�ساريع  احلا�سوبية، خدمات 
طريق مواقع األإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ا�ستعانة 
بجهات خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، تاأجري ألفتات دعائية للغري، برامج اإدارة وألء 
لغايات  املعلومات  فهار�ص  جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  امل�ستهلكني، 
جتارية اأو دعائية، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، األ�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال 
فـي جمال العالقات العامة، األ�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي جمال الدعاية، 
رعاية  خالل  من  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج  الغري،  با�سم  األأعمال  عقود  على  التفاو�ص 
األأحداث الريا�سية، خدمات األ�ستخبارات ال�سوقية، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات 
املوؤقتة،  األأعمال  اإدارة  خدمات  الطبية،  واألإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية 
األإعالن فـي الهواء الطلق، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ص الفنية، 

خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريي لوج�ستيك نيتورك ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

ت�سونـــــغ،  كـــواي  رود،  كـــي  وينــج   55 كارجو�سنتــر،  كيــري  اف   /  16 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

نيوترييتوري�ص، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

بلد   ،2022/3/10 األأولوية:  تاريخ   -  305902272 األأولوية:  )رقم  األأولويـــــــة:  حــــــــق 

) HK :األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:156947
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبوعات،  كتابة،  مواد  كتب،  كتالوجات،  مالحظات،  دفاتر  كرا�سات،  دوريات،  �سحف، 
اإعالنية،  بيانات  قرطا�سية،  كتيبات،  كتابة،  ورق  اأدلة،  موجزة  كتب  مطبوعة،  من�سورات 

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�ص م�سورة، ن�سرات اأخبارية دورية، ن�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ص 11411، �ص.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159294
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  البيانات،  معاجلة  اأجهزة 
للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج 
قارئات كتب اإلكرتونية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، قوامي�ص 

اإلكرتونية حممولة باليد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلامعة العربية املفتوحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،13033 ال�سفاة   ،3322 الفروانيـــة، �ص.ب:  ال�سناعيـــة،  العار�سيـــة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159296
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، 
اأو تدريبية، خدمات  تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية 

التعليم التي توفرها املدار�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلامعة العربية املفتوحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،13033 ال�سفاة   ،3322 �ص.ب:  الفروانية،  ال�سناعية،  العار�سية  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159698
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب حلمل األأطفال، حقائب ظهر، اأكيا�ص ت�سوق، حقائب �سفرية، معاليق حلمل الر�سع، 
حامالت اأطفال، اأكيا�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوا انرتنا�سيوال كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 31 / اف، تاور تو، تاميز �سكوير، 1 ماثي�سون �سرتيت، كوزواي باي، 
هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159699
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات  لالأطفال،  عالية  كرا�سي  اأ�سرة،  مقاعد،  لالأطفال،  اأ�سرة  لالأطفال،  لعب  حظائر 
لالأطفال،  للتغيري  ح�سائر  األأطفال،  لعب  حظائر  ح�سر  امل�سي،  على  األأطفال  مل�ساعدة 
 ،cots for babies ،ح�سائر للنوم، واقيات �سدمات ألأ�سرة األأطفال، بخالف بيا�سات األأ�سرة
و�سائد ت�سنيد راأ�ص األأطفال، و�سائد ملنع تقلب الر�سع، �سائد لتحديد و�سعية راأ�ص الر�سيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوا انرتنا�سيوال كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 31 / اف، تاور تو، تاميز �سكوير، 1 ماثي�سون �سرتيت، كوزواي باي، 
هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159710
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 
مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 
للمركبات،  مكابح  )مركبات((،  مغلقة  املركبات)�ساحنات  ألإطارات  �سمامات  ف�سائية، 
للمركبات، مقاعد  اأبواب  الربية،  للمركبات  اآليات نقل احلركة  الربية،  للمركبات  مكائن 
واقيات  حمرك،  ذات  �سيارات  الهوائية،  للدراجات  عجالت  ريا�سية،  �سيارات  للمركبات، 
�سدمات لل�سيارات، اأج�سام للمركبات، عجالت قيادة املركبات، اأكيا�ص هواء اأجهزة اأمان فـي 

ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.

اآ�ص تويوتا  )اأول�سوتريدينجز  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويوتـــا جيدو�ســـا كابو�سيكــي كاي�ســـا 
موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا، ت�سو، تويوتا، �سي، اأي�سي، كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159697
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلامالت  القدمني  لتدفئة  اأغطية  اأطفال،  حامالت  األأطفال،  لعربات  واقية  اأغطية 
األأطفال،  لعربات  مكيفة  حقائب  األأطفال،  لعربات  القدمني  لتدفئة  اأغطية  األأطفال، 
مقاعد اأمان لالأطفال، فـي املركبات، عربات يدوية، اأغطية ملقاعد متحركة عربات اأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوا انرتنا�سيوال كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 31 / اف، تاور تو، تاميز �سكوير، 1 ماثي�سون �سرتيت، كوزواي باي، 
هوجن كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159803
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  الال�سقة،  للعد�سات  ت�ستخدم  حماليل  عينية،  قطرات 
الال�سقة، اإ�سافات معدنية اإلى الغذاء، اإ�سافات غذائية، غ�سول العني طبي، مكمالت غذائية 
للحيوانات، مالحق زألل غذائية، مالحق بذر الكتان غذائية، مكمالت غذائية من زيت 
بذر الكتان، مكمالت غذائية من براعم القمح، خمرية على �سكل حبوب لي�ست لال�ستخدام 
الطبي، مكمالت غذائية من هالم ملكي، مكمالت غذائية من اأنزميات، مكمالت غذائية 
اللي�ستني، مكمالت غذائية من األأجلينات، مكمالت  الغلوكوز، مكمالت غذائية من  من 
غذائية من اجلبنني، مكمالت غذائية من م�سحوق ثمار األآ�ساي، مكمالت غذائية ذات اأثر 

جتميلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روهتوفارما�سيوتيكال كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8-1، تات�سومين�سي 1 ت�سومي، اإيكونو- كو، اأو �ساكا - �سي، اأو �ساكا، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159149
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج حا�سوب م�سجلة، اأ�سرطة فيديو، اأقرا�ص مدجمة �سمعية - ب�سرية، اأقرا�ص مدجمة 
ب�سرية،  بيانات  تخزين  و�سائط  احلا�سوب،  ألأجهزة  بينية  اأجهزة  فقط،  القراءة  لذاكرة 
األعاب حا�سوب، حتميل  برامج  للتنزيل،  قابلة  برامج حا�سوب برجميات  ب�سرية،  اأقرا�ص 
للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  ال�سور،  ملفات  حتميل  املو�سيقى،  ملفات 
من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف 

النقالة، برجميات ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، برجميات حا�سوب م�سجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي�سكفري كوميونيكي�سنز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،20910 ماريالند  �سربينج،  �سيلفر  بلي�ص،  دي�سكفري  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159150
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  األت�ساألت  اخللوي،  بالتلفون  األت�ساألت  التلفونية،  األت�ساألت  بالتلفزيون،  البث 
األإلكرتوين،  الربيد  نقل  احلا�سوب،  عرب  وال�سور  الر�سائل  نقل  احلا�سوبية،  الطرفيات 
األإر�سال  اأو  البث  الب�سرية،  األألياف  �سبكات  عرب  األت�ساألت  األت�ساألت،  حول  معلومات 
توفري  ات�ساألت،  خدمات  األإلكرتونية  الن�سرات  لوحات  خدمات  ال�سناعية،  األأقمار  عرب 
اإمكانية  توفري  األت�ساألت،  وربط  توجيه  دولية،  حا�سوبية  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت 
تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية، توفري حجرات عرب األإنرتنت، نقل امللفات الرقمية، 
نقل  األإنرتنت،  املتوا�سل عرب  البيانات  تدفق  ال�سبكية،  املنتديات  توفري  الال�سلكي،  البث 

اأ�سرطة الفيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي�سكفري كوميونيكي�سنز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،20910 ماريالند  �سربينج،  �سيلفر  بلي�ص،  دي�سكفري  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159812

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

لغايات  املعار�ص  تنظيم  األأعمال،  تقييم  العلني،  باملزاد  البيع  األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات 

الدعاية  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  األأعمال،  عن  واألأخبار  املعلومات  دعائية،  اأو  جتارية 

األإعالن  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ص  تنظيم  الربيدي،  بالطلب  واألإعالن 

البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  احلا�سوب، عر�ص  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية 

للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمات  ت�سويق،  بالتجزئة، 

ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واألإمدادات الطبية، الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل 

الرقمية،  املو�سيقى  لتحميل  األإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  الريا�سية،  األأحداث  رعاية 

على  التجزئة  خدمات  الهاتف،  رنني  نغمات  لتحميل  األإنرتنت  على  التجزئة  خدمات 

األإنرتنت للمو�سيقى واألأفالم امل�سجلة م�سبقا اأو القابلة للتحميل، خدمات البيع باجلملة 

اإطار  فـي  الت�سويق  الطبية،  واألإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات 

ن�سر الربجميات، خدمات العالقات األإعالمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زهور الريف التجارية )ذات م�سوؤولية حمدودة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

، اململكة العربية  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلرب 31952، �سارع الظهران العام، �ص.ب: 614 

ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159152
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراديو  برامج  اإنتاج  األإعالنية،  األأفالم  بخالف  األأفالم،  اإنتاج  الت�سلية،  خدمات 
الرتبية  عن  معلومات  امل�سرحية،  العرو�ص  اإنتاج  املنوعات،  عرو�ص  تقدمي  والتلفزيون، 
والتعليم، معلومات عن الرتفيه، عر�ص متثيليات حية، تنظيم العرو�ص خدمات متعهدي 
خدمات  األأفالم،  ترجمة  اإعالنية،  غري  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ص  كتابة  احلفالت، 
األألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب، توفري املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري 
اإنتاج املو�سيقى، توفري الفيديوهات  اأ�سرطة الفيديو،  القابلة للتنزيل، الرتجمة، ت�سجيل 
غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، كتابة ال�سيناريوهات التلفزيونية وال�سينمائية، توفري 
األأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب، اإخراج األأفالم 

بخالف اأفالم األإعالنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي�سكفري كوميونيكي�سنز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،20910 ماريالند  �سربينج،  �سيلفر  بلي�ص،  دي�سكفري  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159804
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  الال�سقة،  للعد�سات  ت�ستخدم  حماليل  عينية،  قطرات 
الال�سقة، اإ�سافات معدنية اإلى الغذاء، اإ�سافات غذائية، غ�سول العني طبي، مكمالت غذائية 
للحيوانات، مالحق زألل غذائية، مالحق بذر الكتان غذائية، مكمالت غذائية من زيت 
بذر الكتان، مكمالت غذائية من براعم القمح، خمرية على �سكل حبوب لي�ست لال�ستخدام 
الطبي، مكمالت غذائية من هالم ملكي، مكمالت غذائية من اأنزميات، مكمالت غذائية 
مكمالت  األأجلينات،  من  غذائية  اللي�ستني،مكمالت  من  غذائية  مكمالت  الغلوكوز،  من 
غذائية من اجلبنني، مكمالت غذائية من م�سحوق ثمار األآ�ساي، مكمالت غذائية ذات اأثر 

جتميلي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روهتوفارما�سيوتيكال كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8-1، تات�سومين�سي 1 ت�سومي، اإيكونو- كو، اأو �ساكا - �سي، اأو �ساكا، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160501
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة ألنزألق األأحذية، �سنادل ا�ستحمام،  مالب�ص �سائقي ال�سيارات، لبا�ص القدم، 
اأخفاف ا�ستحمام، قبعات اأغطية للراأ�ص، جوارب وكولونات، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية 
ن�سفية، اأطراف لبا�ص القدم، اأحذية ذات اأربطة، ياقات مالب�ص، ياقات للتدفئة، �سراويل 
حتتية، مالب�ص كتانية، بران�ص مالب�ص، اأحزمة مالب�ص، �سرتات، جوارب ق�سرية، حماألت 
للجوارب، فرعات األأحذية، نعال داخلية �سبانات، قم�سان، �سدر القمي�ص، قم�سان ق�سرية 
األأكمام، مالب�ص، قبعات، قطع حديدية لالأحذية، اأثواب �سيقة، قم�سان م�سرولة مالب�ص، 
ق�سرية  بنطلونات  القدم،  لبا�ص  فرعات  عنق،  ربطات  جاهزة،  مالب�ص  للن�ساء،  م�سدات 
مالب�ص، بنطلونات، مالب�ص خارجية، قفافيز مالب�ص، ياقات قم�سان، اأحذية لكرة القدم، 
قبعات ر�سمية، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�ص داخلية، �سدارات، اأحذية للريا�سة البدنية، 
اأثواب من ال�سوف مالب�ص، تنانري، قم�سان للريا�سة، زمامات األأكمام، اأغطية  معاطف، 
بيجامات،  لل�ساطئ،  اأحذية  اخفاف،  قبعات،  األ�ساقفة  تيجان  مالب�ص،  اليدين  لتدفئة 
ف�ساتني، اأحذية خ�سبية، �سنادل، �سراويل داخلية، معاطف خارجية، �سيور لالأحذية، بزات 
اأحذية،  القدم،  للبا�ص  نعال  مالب�ص،  جاكيتات  مالب�ص،  ال�سوف  من  جاكيتات  نظامية، 
كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية للريا�سة، اأغطية أل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني، 
للرقبة،  راأ�ص مالب�ص، مناديل خمرمة مناديل  اأربطة  للريا�سة،  �ساق طويلة  ذات  اأحذية 
اأحزمة  - �سريت، عمائم،  مالب�ص من جلد مقلد، مالب�ص جلدية، قم�سان ن�سف كم تي 
للعرق،  ما�سة  ق�سرية  جوارب  الكاحل،  اأحذية  ال�سراويل،  �سيق  بنطال  مالب�ص،  للنقود 

لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سافال ماركتينج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي - 203، نيلكانت بيزني�ص بارك، فيديا فيهار وي�ست، مومباي 86 ، 
الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160503
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واألإعالن عرب  الدعاية  واإعالن،  دعاية  العينات،  توزيع  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 
خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  األإعالن  ال�سرائب،  اإعداد  التلفزيون، 
الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية واألإعالن، ت�سويق، حت�سني احلركة فـي مواقع األإنرتنت، 
ت�سميم مواد دعائية، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، األإعالن فـي الهواء 

الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160504
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتغيري  ح�سائر  األأطفال،  حفا�سات  لتغيري  حائط  من�سات  اأثاث،  املنا�سف  خزانات 
اأدوات فارغة غري  ارتكاز غري معدنية ألأحوا�ص األ�ستحمام، �سناديق  لالأطفال، مقاب�ص 
معدات  اأثاث،  مكتبات  اأثاث،  من�سدات  للحقائب،  معدنية  غري  عالقات  رفوف،  معدنية، 
اأثاث ق�سرية، م�سند  اأرجل  اأرجل األأثاث،  اأو بال�ستيكية،  تعليق املالب�ص، �سناديق خ�سبية 
لتحديد  و�سائد  األأطفال،  راأ�ص  ت�سنيد  و�سائد  معدنية،  غري  اأحذية  م�ساجب  للقدمني، 
مزألق  املطاط،  اأو  املعدن  اأو  الزجاج  غري  من  م�سنوعة  �سدادات  الر�سيع،  راأ�ص  و�سعية 
على  تو�سع  عمل  األواح  والر�سع،  لالأطفال  حمام  مقاعد  اجلرارة،  لالأبواب  معدين  غري 
الركبتني، لوحات عر�ص، خزانات، براميل من اخل�سب لرتويق النبيذ، خيزران، طاوألت / 
ن�سد اأثاث، بكرات من اخل�سب للغزل واحلرير واحلبال، هياكل اأ�سرة من اخل�سب، �سدادات 
من الفلني للقوارير، اأرفف حفظ للقوارير، مكاتب اأثاث، اأثاث مكاتب، اأثاث، حنفيات غري 
معدنية للرباميل، خزانات حفظ امللفات، حواجز نار املواقد اأثاث، مقاعد وثرية، م�ساند 
الراأ�ص اأثاث، مف�سالت غري معدنية، اأرفف عر�ص، عالقات معاطف، رفوف خلزانات حفظ 
امللفات، كرا�سي بذراعني، حاويات غري معدنية للوقود ال�سائل، خزانات ذات اأدراج، حاويات 
غري معدنية للتخزين والنقل، اأوعية عائمة غري معدنية، طاوألت، �سواين غري معدنية، 
للطابعني،  رفوف  البال�ستيك،  اأو  اخل�سب  من  �سالمل  خ�سبية،  خزانات  للر�سم،  طاوألت 
اأ�سرة، بكرات غري معدنية وغري اآلية للخراطيم املرنة، منا�سد العمل، اأرفف اأثاث، لوازم 
غري معدنية لالأثاث، اأرفف زهور اأثاث، قواعد ألأوعية الزهور، لوازم غري معدنية للنوافذ، 
غري  درج  للمعاطف،  عالقات  راتونياء،  معدين،  اأثاث  لالأبواب،  معدنية  غري  جتهيزات 
معدين �سالمل، حواجز من اخل�سب لالأثاث، عجالت غري معدنية لالأثاث، فر�سات من 
الق�ص، قواعد للمظالت، �ستائر اأثاث، �ستائر من اخلرز، اأغطية طاوألت، رفوف لالأثاث، 
األآألت،  اأجزاء  كنبات لالظطجاع، �سمامات غري معدنية بخالف  اأرائك،  كتابة،  طاوألت 
هياكل من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�ص اأو البال�ستيك، طاوألت معدنية، رفوف للتخزين، 
�سناديق  البال�ستيك،  اأو  اجلب�ص  اأو  ال�سمع  اأو  اخل�سب  من  فنية  قطع  الق�ص،  من  اأ�سغال 
اأغطية غري معدنية  اأطواق للرباميل غري معدنية،  غري معدنية، براميل غري معدنية، 
للقوارير،  خ�سبية  اأغطية  عالية،  مقاعد  للقوارير،  معدنية  غري  اإغالق  اأدوات  للقوارير، 
هياكل �سغرية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجل�ص اأو من مواد بال�ستيكية، �سالل غري معدنية، 
�سناديق بريد غري معدنية وغري مبنية بالطوب اأو احلجارة، خزانات مالب�ص للتخزين، 
لالأطفال،  عالية  كرا�سي  للدمى،  �سناديق  اخليزران،  من  �ستائر  اأثاث،  متحركة  عربات 

عربات ألأجهزة احلا�سوب اأثاث، اأبواب لالأثاث.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160505
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  واألإعالن  الدعاية  واإعالن،  دعاية  العينات،  توزيع  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 
خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  األإعالن  ال�سرائب،  اإعداد  التلفزيون، 
الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية واألإعالن، ت�سويق، حت�سني احلركة فـي مواقع األإنرتنت، 
ت�سميم مواد دعائية، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، األإعالن فـي الهواء 

الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160506

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  واألإعالن  الدعاية  واإعالن،  دعاية  العينات،  توزيع  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 

خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  األإعالن  ال�سرائب،  اإعداد  التلفزيون، 

الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية واألإعالن، ت�سويق، حت�سني احلركة فـي مواقع األإنرتنت، 

ت�سميم مواد دعائية، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، األإعالن فـي الهواء 

الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160507

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأفران الهواء ال�ساخن، معدات هواء �ساخن للحمام، قداحات غاز، قداحات وألعات، ب�سيالت 

م�سابيح، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، اأفران للخبازين، مراوح لتكييف الهواء، حمم�سات 

بن، حنفيات للموا�سري وخطوط األأنابيب، معدات لالأفران م�سنوعة من �سل�سال ناري، 

ب�سيالت مل�سابيح اإ�سارات توجه املركبات، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية، دفايات 

اأطباق، زجاجات قناديل، جمففات �سعر جمففات، جممدات، اأواين طهي كهربائية، اأفران، 
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اأجهزة ومعدات طهي، اأجهزة اإزالة ال�سقيع عن املركبات، اأدوات ن�سر ال�سوء، حمامات الد�ص، 

ماآخذ لالأ�سواء الكهربائية، ثريات، اأ�سواء ال�سقف، مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب، اأفران 

اأوعية  األأفران،  لرماد  علب  توهج،  ق�سبان  املخربية،  لالإ�ستعماألت  امل�ستخدمة  بخالف 

تربيد، حمم�سات فواكه، مواقد غازية، مراجل غاز، م�سابيح غاز، مراجل بخار بخالف 

اأجزاء األآألت، اآألت واأجهزة ل�سنع الثلج، حمم�سات، مقاعد تواليت، مكنات كهربائية ل�سنع 

اأجهزة  كهربائية،  غاليات  برادات،  منزلية،  نار  مواقد  كهربائية،  عميقة  مقايل  القهوة، 

ميكروويف  اأفران  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  كهربائية  مراوح  الزبادي،  ل�سناعة  كهربائية 

اأجهزة طهي، اأفران ميكروويف لغايات �سناعية، اآألت خبز اخلبز، كبائن تربيد للعر�ص، 

نبيذ كهربائية،  اأقبية  بالبخار،  للطهي  اأجهزة كهربائية  اآألت �سنع اخلبز،  ن�سيج،  بواخر 

تربيد  واأجهزة  ثالجات  البوظة،  ل�سنع  اآألت  �سمع،  فواني�ص  اإلكرتونية،  مواقد  روؤو�ص 

وجممدات ألأغرا�ص التخزين الطبي، األأواين احلرارية الكهربائية، مدفئ لليدين يعمل 

عرب منفذ م�سخن للكوؤو�ص يعمل عرب منفذ usb، األواح �ساخنة، حمم�سات خبز، �سواين 

ل�سجرة عيد  كهربائية  اأ�سواء  للزينة، معدات تربيد احلليب،  نوافري  اأدوات طهي،  �سوي 

امليالد، مواقد اأفران، املطبخ، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، لوازم تنظيم ألأجهزة وموا�سري املاء اأو 

الغاز، حنفيات، اأجهزة لتجفيف اليدين عند املغا�سل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160508

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ص تبغ،  ال�سيجار وال�سجائر، تبغ،  األأ�سفر ملبا�سم  الكهرمان  اأطراف من  اأعواد ثقاب، 

اأطراف �سجائر، مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، اأوعية غاز لوألعات ال�سيجار، 

غاليني تبغ، رزم من ورق ال�سجائر، ورق ما�ص لغاليني التبغ، تبغ م�سغ، �سيجار، مقاطع 

لل�سيجار، علب �سيجار، علب �سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست 

لغايات طبية، �سجائر، اآألت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، مبا�سم �سجائر، بزابيز ملبا�سم 

حجارة  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو  �سجائر،  ورق  ال�سجائر، 

اأوعية  الثقاب،  ألأعواد  مما�سك  التبغ،  لغاليني  منا�سب  للتدخني،  اأع�ساب  ال�سوان،  النار 

تبغ، �سعوط، علب �سعوط، علب ثقاب، مناف�ص �سجائر للمدخنني، مبا�سق ملدخني التبغ، 

�سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر األإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر 

للتبغ،  األأ�سا�سية،  الزيوت  غري  من  منكهات،  للمدخنني،  فومية  مبخارات  األإلكرتونية، 

منكهات، من غري الزيوت األأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر األإلكرتونية، فتائل م�سممة 

لوألعات ال�سجائر، ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سعيدي �سناعة وجتارة الدخان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سها، �سبح اأبو العينني الفار، املن�سورة، الدقهلية، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160568
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية  ن�سو�ص  ن�سر  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  واألإعالن،  الدعاية  مواد  تاأجري 
واألإعالن، دعاية واإعالن، األإعالن بالراديو، اأبحاث األأعمال، العالقات العامة، األختزال، 
الدعاية واألإعالن عرب التلفزيون، ن�سخ األت�ساألت وظائف مكتبية، خدمات عر�ص عامة، 
خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة األأعمال، خدمات اإعداد مناذج 
ا�ست�سارات  امللفات املربجمة،  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  اأو ترويج  الدعاية واألإعالن 
األأعمال املهنية، التنبوؤات األقت�سادية، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات 
واألأخبار عن األأعمال، ا�ستطالعات الراأي، اإعداد ك�سوف الرواتب، توظيف األأفراد، خدمات 
نقل األأعمال، تاأجري امل�ساحات األإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات ال�سكرتارية، 
اإعداد ال�سرائب، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، معاجلة الن�سو�ص، تنظيم 
اأعمال  اإدارة  الربيدي،  بالطلب  واألإعالن  الدعاية  لالآخرين،  ال�سحف  فـي  األ�سرتاكات 
تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  األأداء،  فناين  اأعمال  اإدارة  الفنادق، 
واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ص  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  معلومات 
تاأجري اآألت الن�سخ بالت�سوير، األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات 
اأخرى، البحث عن املعلومات فـي  اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات ألأعمال  توفري 
خدمات  األإعالم،  و�سائل  فـي  واألإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  لالآخرين،  حا�سوب  ملفات 
اآألت البيع، األختبارات النف�سية  اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف، تاأجري  اقتطاع األأخبار 
األأ�سعار، عر�ص �سلع على و�سائل األإعالم لغايات  املقارنة بني  ألختيار املوظفني، خدمات 
البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 
تنظيم األ�سرتاكات فـي خدمات األت�ساألت ل�سالح الغري، املعاجلة األدارية لطلبات ال�سراء، 
امل�ساعدة فـي  معاجلة األإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع 
األأعمال، خدمات الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية واألإعالن، جتميع األح�سائيات، التخطيط 
لغايات الدعاية واألإعالن، البحث عن كفالة، عرو�ص األأزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم 
ألإنتاج األأفالم األإعالنية، اإدارة األأعمال لالأ�سخا�ص الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق 
عرب الهاتف، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واألإمدادات 
الطبية، تاأجري منا�سب للبيع، توفري معلومات األت�سال للتجارة واألأعمال، حت�سني حمرك 
البحث لتعزيز املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع األإنرتنت، األإ�سهار القائم على الدفع 
املتعاقدين،  اخلدمات  ملوردي  األأعمال  اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  النقرات،  بعدد 
البيانات فـي قواعد  التجارية حل�ساب الغري، حتديث و�سيانة  ال�سفقات  التفاو�ص وعقد 
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البيانات احلا�سوبية، خدمات اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع البناء، توفري معلومات األأعمال 
وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  األإنرتنت،  مواقع  طريق  عن 
اإيداع  ت�سميم مواد دعائية، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، خدمات 
األإقرار ال�سريبي، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، تاأجري ألفتات دعائية للغري، �سياغة 
�سرية ذاتية للغري، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، اإدارة برامج امل�سافرين 
املنتظمني، خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية، خددمات التذكري باملواعيد وظائف 
اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ص  كتابة  امل�ستهلكني،  وألء  اإدارة  برامج  مكتبية، 
جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  املكتوبة،  والبيانات  األت�ساألت  ت�سجيل 
فهار�ص املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي قطاع األأعمال للتوفيق 
بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد األأعمال الباحثني عن متويل، اإنتاج 
العالقات  جمال  فـي  األت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  األ�ست�سارة  بعد،  عن  الت�سوق  برامج 
العامة، األ�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�ص على عقود 
األأعمال با�سم الغري، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ا�ستف�سارات عن األأعمال، ل�سق األإعالنات، 
اأ�سعار  التجارية، حتليل  املعلومات  والت�سدير، خدمات وكاألت  خدمات وكاألت األ�سترياد 
التوظيف،  وكاألت  خدمات  ال�سور،  ن�سخ  خدمات  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  التكلفة، 
تاأجري األآألت واملعدات املكتبية، حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، تدقيق احل�سابات، اإدارة 
األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال 
امل�ساعدة  املبا�سر،  ال�سلع، األإعالن بالربيد  اأو احلا�سوب، عر�ص  الكاتبة  طباعة على األآلة 
فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية واألإعالن، توزيع العينات، 
خدمات اخلرباء فـي الكفاية، البيع باملزاد العلني، درا�سات ال�سوق، تقييم األأعمال، تق�سي 

احلقائق فـي األأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املاأكوألت احلديثة للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الفرعي : 4277، حي  الرقم  امللك فهد،  املبنى : 7484، طريق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 
امللقا، الرمز الربيدي : 1352، الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160564
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
تقييم  الكفاية،  فـي  اخلرباء  خدمات  ال�سناعية،  اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
األأعمال، ا�ست�سارات تنظيم األأعمال، خدمات امل�سورة فـي اإدارة األأعمال، ا�ست�سارات األأعمال 
واألإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  املهنية، 
فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفيق  األأعمال  قطاع  فـي  الو�ساطة  خدمات  الطبية، 

القطاع اخلا�ص ورواد األأعمال الباحثني عن متويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: أليف دياجنو�ستك�ص الطبي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ،69 �ص.ب:520  بالزا،  مارينا  بناية  األأول،  زايد  بن  �سلطان  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160565
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستثمار األأموال، ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: أليف دياجنو�ستك�ص الطبي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ،69  520 مارينا بالزا، �ص.ب:  بناية  األأول،  زايد  بن  �سلطان  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160566
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل الكيميائي، األأبحاث البكتريية، خدمات الكيمياء، األأبحاث الكيميائية، األأبحاث 
اجليولوجية، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين، األأبحاث البيولوجية، خدمات 

خمترب علمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: أليف دياجنو�ستك�ص الطبي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ،69  520 مارينا بالزا، �ص.ب:  بناية  األأول،  زايد  بن  �سلطان  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160567
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفيات، الرعاية ال�سحية، خدمات دور التمري�ص، خدمات 
بنوك الدم، التمري�ص الطبي، خدمات األإخ�ساب خارج اجل�سم، خدمات التطبيب عن بعد، 
خدمات العالج، تاأجري املعدات الطبية، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، خدمات 

دور الراحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: أليف دياجنو�ستك�ص الطبي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ،69  520 مارينا بالزا، �ص.ب:  بناية  األأول،  زايد  بن  �سلطان  �سارع  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأبوظبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160473

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نار  لالأبواب، حواجز  اأطر معدنية  للمداخن،  اأغطية معدنية  ت�سريف معدنية،  موا�سري 

للفرن، �سناديق معدنية، مداخن معدنية، حجرات مواقد معدنية، �سبكات املوقد م�سنوعة 

من املعدن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160474

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأفران الهواء ال�ساخن، معدات هواء �ساخن للحمام، قداحات غاز، قداحات وألعات، ب�سيالت 

م�سابيح، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، اأفران للخبازين، مراوح لتكييف الهواء، حمم�سات 

بن، حنفيات للموا�سري وخطوط األأنابيب، معدات لالأفران م�سنوعة من �سل�سال ناري، 

ب�سيالت مل�سابيح ا�سارات توجه املركبات، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية، دفايات 

اأطباق، زجاجات قناديل، جمففات �سعر جمففات، جممدات، اأواين طهي كهربائية، اأفران، 

حمامات  ال�سوء،  ن�سر  اأدوات  املركبات،  عن  ال�سقيع  اإزالة  اأجهزة  طهي،  ومعدات  اأجهزة 

الد�ص، ماآخذ لال�سواء الكهربائية، ثريات، اأ�سواء ال�سقف، مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب، 
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األأفران،  لرماد  علب  توهج،  ق�سبان  املخربية،  لالإ�ستعماألت  امل�ستخدمة  بخالف  اأفران، 

بخار  مراجل  غاز،  م�سابيح  غاز،  مراجل  غازية،  مواقد  فواكه،  حمم�سات  تربيد،  اأوعية 

�ساخنة، حمم�سات خبز، �سواين  األواح  الثلج،  واأجهزة ل�سنع  اآألت  األآألت،  اأجزاء  بخالف 

ل�سجرة عيد  كهربائية  اأ�سواء  للزينة، معدات تربيد احلليب،  نوافري  اأدوات طهي،  �سوي 

امليالد، مواقد اأفران، املطبخ، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، لوازم تنظيم ألأجهزة وموا�سري املاء اأو 

الغاز، حنفيات، اأجهزة لتجفيف اليدين عند املغا�سل، حمم�سات، مقاعد تواليت، حنفيات 

نار  القهوة، مقايل عميقة كهربائية، مواقد  ل�سنع  املياه، مكنات كهربائية  ملوا�سري  خلط 

كهربائية  مراوح  الزبادي،  ل�سناعة  كهربائية  اأجهزة  كهربائية،  غاليات  برادات،  منزلية، 

لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأفران ميكروويف اأجهزة طهي، اأفران ميكروويف لغايات �سناعية، 

كبائن تربيد للعر�ص، بواخر ن�سيج، اآألت �سنع اخلبز، اأجهزة كهربائية للطهي بالبخار، 

اأقبية نبيذ كهربائية، روؤو�ص مواقد اإلكرتونية، فواني�ص �سمع، اآألت ل�سنع البوظة، ثالجات 

واأجهزة تربيد وجممدات ألأغرا�ص التخزين الطبي، األأواين احلرارية الكهربائية، مدفئ 

.usb م�سخن للكوؤو�ص يعمل عرب منفذ ،usb لليدين يعمل عرب منفذ

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160475
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  واألإعالن  الدعاية  واإعالن،  دعاية  العينات،  توزيع  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 
خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  األإعالن  ال�سرائب،  اإعداد  التلفزيون، 
الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية واألإعالن، ت�سويق، حت�سني احلركة فـي مواقع األإنرتنت، 
ت�سميم مواد دعائية، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، األإعالن فـي الهواء 

الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانيبك�ص ا�ص ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: الباهاما

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت اإي - 2، يونيون كورت بيلدينغ، اليزابيث اأفينيو اأند �سرييل 
�سرتيت، بي.اأو. بوك�ص ان - 8188، نا�سو، الباهاما

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160510
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة واأدوات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كانيكا كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 - 3 - 18، ناكانو�سيما، كيتا، كو، اأو �ساكا ، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160394
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاريات كهربائية للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رمي للبطاريات ومعدات الطاقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3 ر.ب: 124، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:157765
فـي الفئة30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مهلبية،  بيتزا،  �سندوي�سات،  خبز،  بوظة،  حلويات،  �سوكوألتة،  �ساي،  كعك،  قهوة،  با�ستا، 
�سل�سات توابل، تورتات كيك بالفواكه، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوألتة، اأقرا�ص اأرز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، اأطعمة خفيفة قائمة 
على احلبوب، عجني، اأطباق جممدة مكونها األأ�سا�سي األأرز، �سرائح بوظة من الفا�سولياء 

احلمراء املحالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باري�ص كروي�سانت كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

�سي،   - �سيونغنام  - غو،  بيون غيل، جونغوون   31 رو   - �ساجيماكجول  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جيوجني - دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159474

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 

املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 

لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 

ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 

اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 

عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 

ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 

م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 

حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159477
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع عاك�سة تلب�ص للوقاية من حوادث املرور)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج 
الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر 
عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  افرتا�سية  �سلع 
األإنرتنت، برنامج الواقع املعزز القابل للتنزيل. برنامج الواقع املختلط القابل للتنزيل. 
برامج قابلة للتنزيل وبرامج تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع 
األفرتا�سية القابلة للتنزيل، وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية 
التي حتتوي  الكمبيوتر  برامج  للتنزيل، وهي  القابلة  ال�سلع األفرتا�سية  األإنرتنت،  عرب 
الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على 
وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت 
لال�ستخدام  احلوادث  من  واقية  اأجهزة  األإنرتنت،(،  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي 
ال�سخ�سي)برنامج قابل للتنزيل لطلب العطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل 
وم�ستح�سرات  بال�سعر  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج 
والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  ال�سعر،  لون 
واألألعاب  والفن  الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب 
وبثه،  املتعددة  الو�سائط  اإلى حمتوى ترفيهي  للو�سول  للتنزيل  برنامج قابل  وامللحقات، 
الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز غري القابلة لال�ستبدال 
األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  للتنزيل ملعاجلة  قابل  برنامج   ،)nfts(
نظارات،  نظارات،  والنظارات،  ال�سم�سية  للنظارات  علب  ال�سم�سية،  النظارات  الفيديو، 

�سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159478

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقارب ال�ساعات)جموهرات، املجوهرات املقلدة، األأحجار الكرمية، حاويات م�ستح�سرات 

التجميل من املعادن الثمينة و�سبه الثمينة، املعادن الثمينة و�سبائكها، األأحجار �سبه الكرمية 

واألأحجار الكرمية، �سناديق املجوهرات، �سال�سل املفاتيح، �ساعات، �ساعات احلائط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159479

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 

والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 

املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 

وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 

تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سيا، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 

التجميل  وم�ستح�سرات  األ�ستحمام  ولوازم  بالعطور  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  وهي 

وم�ستح�سرات  بال�سعر  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج 

األوان ال�سعر لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، ال�سلع 
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حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  ج�سيمات)وهي  م�سارعات  للتنزيل(،  القابلة  األفرتا�سية 

الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على 

وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت 

ولوازم  العطور  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي 

األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات 

العناية بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�ص 

واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية 

الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي 

الو�سائط املتعددة وبثه، الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز 

غري القابلة لال�ستبدال )nfts(، برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برامج األعاب قابلة 

للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 

نظارة، نظارة، �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159481
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود غري مدبوغة)جلد وجلد مقلد، جلود وجلود احليوانات، األأمتعة وحقائب احلمل، 
مظالت �سما�سي، ع�سي للم�سي، اأطواق، املقود واملالب�ص للحيوانات، حقائب، حمافظ للوثائق، 
التمهيد،احلقائب،حمافظ  الريا�سة،حقائب  الظهر،حقائب  �سفر قما�سية،حقائب  حقيبة 
اجليب، حامالت الدفاتر،حمافظ، اأحزمة، حقائب النقود،حاملة البطاقات، حقائب اليد، 

اأكيا�ص احلزام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159482
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحوا�ص �سرب)فرا�سي للمكياج، فر�ص م�ستح�سرات التجميل، فر�ص كهربائية ما عدا اأجزاء 
األآألت، قواعد لفرا�سي احلالقة، فرا�سي حالقة، اإ�سفنج جلي لفرك اجللد، علب �سابون، 
التجميلية،  للمواد  مالوق  جتميل،  اأدوات  �سابون،  حامالت  لل�سابون،  ت�سريف  اأوعية 
التجميل،  مل�ستح�سرات  بودرة  م�سحوق  التجميل،  م�ستح�سرات  حقائب  التجميل،  اأدوات 
م�ستح�سرات  حامالت  التجميل،  مل�ستح�سرات  منا�سري  التجميل،  مل�ستح�سرات  اأوعية 
التجميل، اأوعية ت�سريف مل�ستح�سرات التجميل، اأواين ألأغرا�ص التجميل، اأواين التجميل 
واملراحي�ص، اأدوات ألإزالة املكياج، اإ�سفنج للمكياج، اأدوات تطبيق مكياج العيون، حزام خبرية 

مكياج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159483
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحوا�ص �سرب)فرا�سي للمكياج، فر�ص م�ستح�سرات التجميل، فر�ص كهربائية ما عدا اأجزاء 
األآألت، قواعد لفرا�سي احلالقة، فرا�سي حالقة، اإ�سفنج جلي لفرك اجللد، علب �سابون، 
التجميلية،  للمواد  مالوق  جتميل،  اأدوات  �سابون،  حامالت  لل�سابون،  ت�سريف  اأوعية 
التجميل،  مل�ستح�سرات  بودرة  م�سحوق  التجميل،  م�ستح�سرات  حقائب  التجميل،  اأدوات 
م�ستح�سرات  التجميل، حامالت  مل�ستح�سرات  منا�سري  التجميل،  مل�ستح�سرات  اأوعية 
التجميل، اأوعية ت�سريف مل�ستح�سرات التجميل، اأواين ألأغرا�ص التجميل، اأواين التجميل 
واملراحي�ص، اأدوات ألإزالة املكياج، اإ�سفنج للمكياج، اأدوات تطبيق مكياج العيون، حزام خبرية 

مكياج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159484
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة ألنزألق األأحذية)املالب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159485
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ص كرات هوائية للعب)األألعاب، لعب واأدوات لعب، جهاز األعاب فيديو، وحدات التحكم 
فـي األعاب الفيديو، وحدات حممولة للعب األعاب الفيديو، املعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159489
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159490

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 

اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 

األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 

بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 

مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 

التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 

يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 

مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 

مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159491
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث)اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفية، اخلدمات املالية، 
اأي اإ�سدار رموز ذات قيمة، اأي رموز رقمية لي�ستخدمها اأع�ساء جمتمع على األإنرتنت عن 
طريق �سبكة حا�سوبية عاملية، خدمات العملة امل�سفرة، اأي توفري عملة رقمية اأو رمز رقمي 
عاملية، خدمات  �سبكة كمبيوتر  األإنرتنت عرب  اأع�ساء جمتمع عرب  قبل  أل�ستخدامه من 
ال�سلع،  �سراء  ق�سائم  بتقدمي  املتعلقة  املالية  اخلدمات  م�سبقا،  املدفوعة  الهدايا  بطاقة 
اإ�سدار ق�سائم هدايا الدفع، خدمات العملة امل�سفرة فـي طبيعة توفري عملة رقمية اأو رمز 
رقمي يت�سمن بروتوكوألت الت�سفري امل�ستخدمة لت�سغيل وبناء التطبيقات و�سل�سلة الكتل 

على من�سة كمبيوتر ألمركزية وكطريقة للدفع مقابل ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159492
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث)اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفية، اخلدمات املالية، 
اأي اإ�سدار رموز ذات قيمة، اأي رموز رقمية لي�ستخدمها اأع�ساء جمتمع على األإنرتنت عن 
طريق �سبكة حا�سوبية عاملية، خدمات العملة امل�سفرة، اأي توفري عملة رقمية اأو رمز رقمي 
عاملية، خدمات  �سبكة كمبيوتر  األإنرتنت عرب  اأع�ساء جمتمع عرب  قبل  أل�ستخدامه من 
ال�سلع،  �سراء  ق�سائم  بتقدمي  املتعلقة  املالية  اخلدمات  م�سبقا،  املدفوعة  الهدايا  بطاقة 
اإ�سدار ق�سائم هدايا الدفع، خدمات العملة امل�سفرة فـي طبيعة توفري عملة رقمية اأو رمز 
رقمي يت�سمن بروتوكوألت الت�سفري امل�ستخدمة لت�سغيل وبناء التطبيقات و�سل�سلة الكتل 

على من�سة كمبيوتر ألمركزية وكطريقة للدفع مقابل ال�سلع واخلدمات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159494
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج غري  الكمبيوتر،  وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  الكيميائي)ت�سميم وتطوير  التحليل 
واإنتاجها  رقمية  متحركة  وغري  متحركة  و�سخ�سيات  ت�سميمات  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل 
وتعديلها، و�سور رمزية، وتراكبات رقمية وجلود للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات 
عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، 
برنامج غري قابل للتنزيل للتداول األإلكرتوين، وتخزين، واإر�سال، وا�ستالم، وقبول، ونقل 
العمالت الرقمية واألفرتا�سية، برنامج غري قابل للتنزيل ألإدارة معامالت الدفع بالعملة 
الرقمية واألفرتا�سية، برنامج قائم على ال�سحابة لتوفري خدمات تبادل العمالت الرقمية 
األفرتا�سية  للعمالت  كمحفظة  لال�ستخدام  ال�سحابة  على  قائم  برنامج  األإلكرتونية، 
والعمالت امل�سفرة(، اإجراء التحاليل بغر�ص ا�ستغالل حقول البرتول)برنامج قائم على 
ال�سحابة أل�ستخدامه كمحفظة نقالة واإلكرتونية، برنامج غري قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، 
برنامج   ،)NFT( لال�ستبدال  قابل  غري  رمز  تذاكر  ألإ�سدار  للتنزيل  قابل  غري  برنامج 
الكمبيوتر،  خدمات   ،)NFTs( لال�ستبدال  قابلة  غري  رموز  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل  غري 
وهي ا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد عرب األإنرتنت تتميز مبجموعة وا�سعة من 
عرب  األأبعاد  ثالثية  افرتا�سية  بيئة  وا�ست�سافة  امل�ستخدم  بوا�سطة  املحددة  املو�سوعات 
ميكن  والتي  امل�ستخدم  يحددها  التي  املو�سوعات  من  وا�سعة  مبجموعة  تتميز  األإنرتنت 
الو�سول اإليها عن طريق األت�ساألت ال�سبكات، ت�سميم وتطوير الو�سائط املتعددة وبرامج 
البيئة األفرتا�سية ثالثية األأبعاد(، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين)توفري األ�ستخدام 
وبرامج  الرقمي  املحتوى  اإلى  والو�سول  لت�سفح  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت 
الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، توفري األ�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لنقل 
وعر�ص املحتوى الرقمي وبرامج الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، خدمات برجمة الكمبيوتر، 
وتعديل  واإنتاج  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل  برنامج غري  ت�سميم وتطوير الربجميات،  خدمات 
البيئات عرب  اإليها وا�ستخدامها فـي  املنتجات الرقمية املتحركة وغري املتحركة للو�سول 
األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، تطوير 

برامج األألعاب عرب األإنرتنت(.

-223-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159495
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية 
الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 
خدمات  األفرتا�سية(،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 
األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديو على األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159496
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية باأظافر اليدين)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، 
خدمات العناية باجلمال، خدمات �سالونات التجميل والعالج التجميلي، خدمات وعالجات 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159499

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جلخ )م�ستح�سرات جتميل ومكياج، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ألأغرا�ص 

الب�سرة،  مرطبات  اأ�سا�ص،  كرمي  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  اأحمر  طبية،  غري 

غ�سول  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات 

للج�سم )لو�سن(، كرميات وكرميات اأ�سا�ص للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص 

)�سنفرة(، �سابون م�ساد للعرق، م�سادات للعرق، عطور )زيوت عطرية(، اأمالح ا�ستحمام 

لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأطقم التجميل التي تتكون من 

املاكياج والعناية بالب�سرة، مزيالت �سعر، م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، ملونات 

لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، رذاذ )�سربي( لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد 

م�ستح�سرات  �سامبو،  عطرية،عطور،  مواد  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات  ال�سعر، 

حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159500
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وو�سائط  الكمبيوتر،  وبرامج  للتنزيل،  والقابلة  امل�سجلة  كهربائية)الو�سائط  ملفات 
افرتا�سية  �سلع  الكمبيوتر،  اأجزاء  الفارغة،  التناظرية  اأو  الرقمية  والت�سجيل  التخزين 
املعزز  الواقع  برامج  افرتا�سية،  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  أل�ستخدامها  للتنزيل  قابلة 
القابلة للتنزيل، برامج الواقع املختلط القابلة للتنزيل، الربامج القابلة للتنزيل وبرامج 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سيا، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات  الزينة  واأدوات  بالعطور  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  وهي 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  تعر�ص  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة 
والفنون  الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات 
واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت(، 
الزينة  واأدوات  العطور  منتجات  لطلب  للتنزيل  قابلة  )برامج  ج�سيمات  م�سارعات 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، الربامج القابلة للتنزيل لطلب األأحذية، واملالب�ص، 
واملعدات  الظهر،  وحقائب  الريا�سية،  واحلقائب  واحلقائب،  والنظارات،  الراأ�ص،  واأغطية 
الريا�سية، والفنون، واألألعاب، واألإك�س�سوارات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى 
الرموز  وهي  للتنزيل،  القابلة  الرقمية  الو�سائط  وتدفقه،  الرتفيهي  املتعددة  الو�سائط 
الرقمية والرموز غري القابلة لال�ستبدال، برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برنامج 
ال�سم�سية  للنظارات  حقائب  �سم�سية،  نظارة  الفيديو،  األعاب  برجمة  للتنزيل،  قابل  لعبة 

والنظارات، نظارات، نظارة طبية، �سال�سل وحبال النظارات ال�سم�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159502
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
قابلة  وغري  األإنرتنت  عرب  افرتا�سية  األعاب  عملة  توفري  وبتحديد  الرتفيه،  خدمات 
للتنزيل أل�ستخدامها فـي البيئات األفرتا�سية، توفري موقع تفاعلي خلدمات األعاب الواقع 
األإنرتنت،  العطور األفرتا�سية عرب  الرتفيهية، وبتحديد توفري  األفرتا�سي، اخلدمات 
العناية  التجميل، وم�ستح�سرات  التجميل، وم�ستح�سرات  الزينة، وم�ستح�سرات  واأدوات 
بالب�سرة، وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، 
واأغطية الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة 
املتحركة وغري  الرقمية  املعدات والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات 
األفرتا�سية،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار  املتحركة 
خدمات الواقع األفرتا�سي واألألعاب التفاعلية املقدمة عرب األإنرتنت من �سبكة كمبيوتر 
الرتفيه(،  خدمات  األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية 
األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وبتحديد  الفيديو على  األعاب  خدمات حدائق املالهي)وهي 
اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  للم�ستخدمني من خاللها  افرتا�سية ميكن  بيئات  توفري 
ترفيهية، اخلدمات الرتفيهية، وبتحديد توفري بيئة عرب األإنرتنت تتميز ببث حمتوى 
لعبة  تقدمي  طبيعة  من  ترفيهية  خدمات  الرتفيهية،  لالأحداث  مبا�سر  وبث  ترفيهي 
كمبيوتر اإلكرتونية متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم 
خدمات  األجتماعية،  الرتفيهية  والفعاليات  األفرتا�سية  العرو�ص  وا�ست�سافة  وترتيب 

اإنتاج الربامج الرتفيهية للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159503
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحوا�ص �سرب )فرا�سي للمكياج، فر�ص م�ستح�سرات التجميل، فر�ص كهربائية ما عدا اأجزاء 
األآألت، قواعد لفرا�سي احلالقة، فرا�سي حالقة، اإ�سفنج جلي لفرك اجللد، علب �سابون، 
التجميلية،  للمواد  مالوق  جتميل،  اأدوات  �سابون،  حامالت  لل�سابون،  ت�سريف  اأوعية 
التجميل،  مل�ستح�سرات  بودرة  م�سحوق  التجميل،  م�ستح�سرات  حقائب  التجميل،  اأدوات 
م�ستح�سرات  التجميل، حامالت  مل�ستح�سرات  منا�سري  التجميل،  مل�ستح�سرات  اأوعية 
التجميل، اأوعية ت�سريف مل�ستح�سرات التجميل، اأواين ألأغرا�ص التجميل، اأواين التجميل 
واملراحي�ص، اأدوات ألإزالة املكياج، اإ�سفنج للمكياج، اأدوات تطبيق مكياج العيون، حزام خبرية 

مكياج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159504
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ص كرات هوائية للعب)األألعاب، لعب واأدوات لعب، جهاز األعاب فيديو، وحدات التحكم 
فـي األعاب الفيديو، وحدات حممولة للعب األعاب الفيديو، املعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159505

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن األأعمال)خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري )وأل ينطوي 

ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، 

األأعمال  اإدارة  اإعالن،  واخلدمات،  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  األإنرتنت  عرب  �سوق  توفري 

البيع  خدمات  طلب  التجميل،  مل�ستح�سرات  والرتويج  الدعاية  واإدارتها،  وتنظيمها 

بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 

مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 

التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 

يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 

مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 

مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159506
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج غري  الكمبيوتر،  وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  الكيميائي)ت�سميم وتطوير  التحليل 
واإنتاجها  رقمية  متحركة  وغري  متحركة  و�سخ�سيات  ت�سميمات  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل 
وتعديلها، و�سور رمزية، وتراكبات رقمية وجلود للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات 
عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، 
برنامج غري قابل للتنزيل للتداول األإلكرتوين، وتخزين، واإر�سال، وا�ستالم، وقبول، ونقل 
العمالت الرقمية واألفرتا�سية، برنامج غري قابل للتنزيل ألإدارة معامالت الدفع بالعملة 
الرقمية واألفرتا�سية، برنامج قائم على ال�سحابة لتوفري خدمات تبادل العمالت الرقمية 
األإلكرتونية(، اإجراء التحاليل بغر�ص ا�ستغالل حقول البرتول)برنامج قائم على ال�سحابة 
لال�ستخدام كمحفظة للعمالت األفرتا�سية والعمالت امل�سفرة، برنامج قائم على ال�سحابة 
أل�ستخدامه كمحفظة نقالة واإلكرتونية، برنامج غري قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برنامج 
غري قابل للتنزيل ألإ�سدار تذاكر رمز غري قابل لال�ستبدال )NFT(، برنامج غري قابل 
للتنزيل ألإن�ساء رموز غري قابلة لال�ستبدال )NFTs(، خدمات الكمبيوتر، وهي ا�ست�سافة 
املو�سوعات  من  وا�سعة  مبجموعة  تتميز  األإنرتنت  عرب  األأبعاد  ثالثية  افرتا�سية  بيئة 
املحددة بوا�سطة امل�ستخدم وا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد عرب األإنرتنت تتميز 
مبجموعة وا�سعة من املو�سوعات التي يحددها امل�ستخدم والتي ميكن الو�سول اإليها عن 
طريق األت�ساألت ال�سبكات(، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين)ت�سميم وتطوير الو�سائط 
للربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفري  األأبعاد،  ثالثية  األفرتا�سية  البيئة  وبرامج  املتعددة 
واألعاب  الكمبيوتر  وبرامج  الرقمي  املحتوى  اإلى  والو�سول  لت�سفح  للتنزيل  القابلة  غري 
الكمبيوتر، توفري األ�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لنقل وعر�ص املحتوى 
الرقمي وبرامج الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، خدمات برجمة الكمبيوتر، خدمات ت�سميم 
وتطوير الربجميات، برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء واإنتاج وتعديل املنتجات الرقمية 
املتحركة وغري املتحركة للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات عرب األإنرتنت والبيئات 
األألعاب  برامج  تطوير  املو�سع،  للواقع  األفرتا�سية  والبيئات  األإنرتنت  عرب  األفرتا�سية 

عرب األإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159507

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث)اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفية، اخلدمات املالية، 

اأي اإ�سدار رموز ذات قيمة، اأي رموز رقمية لي�ستخدمها اأع�ساء جمتمع على األإنرتنت عن 

طريق �سبكة حا�سوبية عاملية، خدمات العملة امل�سفرة، اأي توفري عملة رقمية اأو رمز رقمي 

عاملية، خدمات  �سبكة كمبيوتر  األإنرتنت عرب  اأع�ساء جمتمع عرب  قبل  أل�ستخدامه من 

ال�سلع،  �سراء  ق�سائم  بتقدمي  املتعلقة  املالية  اخلدمات  م�سبقا،  املدفوعة  الهدايا  بطاقة 

اإ�سدار ق�سائم هدايا الدفع، خدمات العملة امل�سفرة فـي طبيعة توفري عملة رقمية اأو رمز 

رقمي يت�سمن بروتوكوألت الت�سفري امل�ستخدمة لت�سغيل وبناء التطبيقات و�سل�سلة الكتل 

على من�سة كمبيوتر ألمركزية وكطريقة للدفع مقابل ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159508
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال،  غري 
خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية 
الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 
خدمات  األفرتا�سية،(،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 
األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  التفاعل ألأغرا�ص  للم�ستخدمني من خاللها  افرتا�سية ميكن 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159510
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية مكياج، خدمات مكياج، خدمات مكياج جتميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159511
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج غري  الكمبيوتر،  وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  الكيميائي)ت�سميم وتطوير  التحليل 
واإنتاجها  رقمية  متحركة  وغري  متحركة  و�سخ�سيات  ت�سميمات  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل 
وتعديلها، و�سور رمزية، وتراكبات رقمية وجلود للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات 
للواقع  األفرتا�سية  والبيئات  األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية  والبيئات  األإنرتنت،  عرب 
وا�ستالم،  واإر�سال،  األإلكرتوين، وتخزين،  للتداول  للتنزيل  قابل  برنامج غري  املو�سع، 
وقبول، ونقل العمالت الرقمية واألفرتا�سية، برنامج غري قابل للتنزيل ألإدارة معامالت 
الدفع بالعملة الرقمية واألفرتا�سية، برنامج قائم على ال�سحابة لتوفري خدمات تبادل 
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العمالت الرقمية األإلكرتونية، برنامج قائم على ال�سحابة لال�ستخدام كمحفظة للعمالت 
ال�سحابة أل�ستخدامه كمحفظة نقالة  امل�سفرة، برنامج قائم على  األفرتا�سية والعمالت 
واإلكرتونية، برنامج غري قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع(، اإجراء التحاليل بغر�ص ا�ستغالل 
لال�ستبدال  قابل  غري  رمز  تذاكر  ألإ�سدار  للتنزيل  قابل  غري  البرتول)برنامج  حقول 
)NFT(، برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء رموز غري قابلة لال�ستبدال )NFTs(، خدمات 
الكمبيوتر، وهي ا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد عرب األإنرتنت تتميز مبجموعة 
وا�سعة من املو�سوعات املحددة بوا�سطة امل�ستخدم وا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد 
عرب األإنرتنت تتميز مبجموعة وا�سعة من املو�سوعات التي يحددها امل�ستخدم والتي ميكن 
الو�سول اإليها عن طريق األت�ساألت ال�سبكات، ت�سميم وتطوير الو�سائط املتعددة وبرامج 
البيئة األفرتا�سية ثالثية األأبعاد، توفري األ�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل 
فنون  الكمبيوتر،(،  واألعاب  الكمبيوتر  وبرامج  الرقمي  املحتوى  اإلى  والو�سول  لت�سفح 
للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  املباين)توفري  واإقامة  ت�سميم  وعلوم 
برجمة  خدمات  الكمبيوتر،  واألعاب  الكمبيوتر  وبرامج  الرقمي  املحتوى  وعر�ص  لنقل 
الكمبيوتر، خدمات ت�سميم وتطوير الربجميات، برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء واإنتاج 
وتعديل املنتجات الرقمية املتحركة وغري املتحركة للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات 
عرب األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، 

تطوير برامج األألعاب عرب األإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159513
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، 
خدمات العناية باجلمال، خدمات �سالونات التجميل والعالج التجميلي، خدمات وعالجات 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159521
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159522
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع عاك�سة تلب�ص للوقاية من حوادث املرور)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج 
الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر 
عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  افرتا�سية  �سلع 
األإنرتنت، برنامج الواقع املعزز القابل للتنزيل، برنامج الواقع املختلط القابل للتنزيل. 
برامج قابلة للتنزيل وبرامج تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع 
األفرتا�سية القابلة للتنزيل، وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية 
التي حتتوي  الكمبيوتر  برامج  للتنزيل، وهي  القابلة  ال�سلع األفرتا�سية  األإنرتنت،  عرب 
الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على 
وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت 
لال�ستخدام  احلوادث  من  واقية  اأجهزة  األإنرتنت،(،  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي 
ال�سخ�سي)برنامج قابل للتنزيل لطلب العطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل 
وم�ستح�سرات  بال�سعر  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج 
والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  ال�سعر،  لون 
واألألعاب  والفن  الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب 
وبثه،  املتعددة  الو�سائط  اإلى حمتوى ترفيهي  للو�سول  للتنزيل  برنامج قابل  وامللحقات، 
الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز غري القابلة لال�ستبدال 
األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  برنامج   ،)nfts(
�سال�سل  نظارات،  والنظارات،  ال�سم�سية  للنظارات  علب  ال�سم�سية،  النظارات  الفيديو، 

النظارات ال�سم�سية واحلبال(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159523
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سلك جلي للتنظيف)فرا�سي للمكياج، فر�ص م�ستح�سرات التجميل، فر�ص كهربائية )ما 
اإ�سفنج جلي لفرك اجللد،  اأجزاء األآألت(، قواعد لفرا�سي احلالقة، فرا�سي حالقة،  عدا 
للمواد  مالوق  جتميل،  اأدوات  �سابون،  حامالت  لل�سابون،  ت�سريف  اأوعية  �سابون،  علب 
اأدوات التجميل، حقائب م�ستح�سرات التجميل، م�سحوق بودرة مل�ستح�سرات  التجميلية، 
حامالت  التجميل،  مل�ستح�سرات  منا�سري  التجميل،  مل�ستح�سرات  اأوعية  التجميل، 
م�ستح�سرات التجميل، اأوعية ت�سريف مل�ستح�سرات التجميل، اأواين ألأغرا�ص التجميل، 
مكياج  تطبيق  اأدوات  للمكياج،  اإ�سفنج  املكياج،  ألإزالة  اأدوات  واملراحي�ص،  التجميل  اأواين 

العيون، حزام خبرية مكياج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159524
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كب�سوألت للم�سد�سات لعب،)األألعاب، لعب واأدوات لعب، جهاز األعاب فيديو، وحدات التحكم 
فـي األعاب الفيديو، وحدات حممولة للعب األعاب الفيديو، املعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159525
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ينطوي  )وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  التكلفة)خدمات  اأ�سعار  حتليل 
ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، 
األأعمال  اإدارة  اإعالن،  واخلدمات،  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  األإنرتنت  عرب  �سوق  توفري 
البيع  خدمات  طلب  التجميل،  مل�ستح�سرات  والرتويج  الدعاية  واإدارتها،  وتنظيمها 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159527

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث)اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفية، اخلدمات املالية، 

اأي اإ�سدار رموز ذات قيمة، اأي رموز رقمية لي�ستخدمها اأع�ساء جمتمع على األإنرتنت عن 

طريق �سبكة حا�سوبية عاملية، خدمات العملة امل�سفرة، اأي توفري عملة رقمية اأو رمز رقمي 

عاملية، خدمات  �سبكة كمبيوتر  األإنرتنت عرب  اأع�ساء جمتمع عرب  قبل  أل�ستخدامه من 

ال�سلع،  �سراء  ق�سائم  بتقدمي  املتعلقة  املالية  اخلدمات  م�سبقا،  املدفوعة  الهدايا  بطاقة 

اإ�سدار ق�سائم هدايا الدفع، خدمات العملة امل�سفرة فـي طبيعة توفري عملة رقمية اأو رمز 

رقمي يت�سمن بروتوكوألت الت�سفري امل�ستخدمة لت�سغيل وبناء التطبيقات و�سل�سلة الكتل 

على من�سة كمبيوتر ألمركزية وكطريقة للدفع مقابل ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159528

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حدائق املالهي)التعليم، تقدمي التدريب، الرتفيه، اخلدمات الرتبوية، وهي توفري 

املعلومات واملنتديات فـي جمال الرموز غري القابلة لال�ستبدال، واخلربات غري القابلة 

لال�ستبدال، واملقتنيات الرقمية، واألأ�سول الرقمية، واألأ�سول امللمو�سة، خدمات الرتفيه، 

األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل أل�ستخدامها فـي  وهي توفري عملة 
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األعاب الواقع األفرتا�سي، اخلدمات  البيئات األفرتا�سية، توفري موقع تفاعلي خلدمات 

الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات الزينة، وم�ستح�سرات 

التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، وم�ستح�سرات العناية 

والنظارات،  الراأ�ص،  واأغطية  واملالب�ص،  واألأحذية،  ال�سعر،  تلوين  وم�ستح�سرات  بال�سعر، 

واألألعاب  والفنون  املعدات  والريا�سة  الظهر،  وحقائب  الريا�سية،  واحلقائب  واحلقائب، 

وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة واألأفاتار والرتاكبات 

الرقمية واجللود لال�ستخدام فـي البيئات األفرتا�سية(، خدمات الت�سلية)خدمات الواقع 

وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من  األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي 

خمتلف ال�سبكات الال�سلكية واألأجهزة األإلكرتونية، خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديو 

بيئات افرتا�سية ميكن للم�ستخدمني من  األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري  على 

بيئة  توفري  وهي  الرتفيهية،  اخلدمات  ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها 

خدمات  الرتفيهية،  لالأحداث  مبا�سر  وبث  ترفيهي  حمتوى  ببث  تتميز  األإنرتنت  عرب 

األإنرتنت،  عرب  الالعبني  متعددة  اإلكرتونية  كمبيوتر  لعبة  تقدمي  طبيعة  من  ترفيهية 

خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات 

الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159529
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج غري  الكمبيوتر،  وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  الكيميائي)ت�سميم وتطوير  التحليل 
واإنتاجها  رقمية  متحركة  وغري  متحركة  و�سخ�سيات  ت�سميمات  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل 
وتعديلها، و�سور رمزية، وتراكبات رقمية وجلود للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات 
عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، 
برنامج غري قابل للتنزيل للتداول األإلكرتوين، وتخزين، واإر�سال، وا�ستالم، وقبول، ونقل 
العمالت الرقمية واألفرتا�سية، برنامج غري قابل للتنزيل ألإدارة معامالت الدفع بالعملة 
الرقمية واألفرتا�سية، برنامج قائم على ال�سحابة لتوفري خدمات تبادل العمالت الرقمية 
األفرتا�سية  للعمالت  كمحفظة  لال�ستخدام  ال�سحابة  على  قائم  برنامج  األإلكرتونية، 
والعمالت امل�سفرة،(، اإجراء التحاليل بغر�ص ا�ستغالل حقول البرتول)برنامج قائم على 
ملعاجلة  للتنزيل  قابل  غري  برنامج  واإلكرتونية،  نقالة  كمحفظة  أل�ستخدامه  ال�سحابة 
 ،)NFT( الدفع، برنامج غري قابل للتنزيل ألإ�سدار تذاكر رمز غري قابل لال�ستبدال
برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء رموز غري قابلة لال�ستبدال )NFTs(، خدمات الكمبيوتر، 
وهي ا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد عرب األإنرتنت تتميز مبجموعة وا�سعة من 
عرب  األأبعاد  ثالثية  افرتا�سية  بيئة  وا�ست�سافة  امل�ستخدم  بوا�سطة  املحددة  املو�سوعات 
ميكن  والتي  امل�ستخدم  يحددها  التي  املو�سوعات  من  وا�سعة  مبجموعة  تتميز  األإنرتنت 
الو�سول اإليها عن طريق األت�ساألت ال�سبكات، ت�سميم وتطوير الو�سائط املتعددة وبرامج 
البيئة األفرتا�سية ثالثية األأبعاد(، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين)توفري األ�ستخدام 
وبرامج  الرقمي  املحتوى  اإلى  والو�سول  لت�سفح  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت 
الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، توفري األ�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لنقل 
وعر�ص املحتوى الرقمي وبرامج الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، خدمات برجمة الكمبيوتر، 
وتعديل  واإنتاج  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل  برنامج غري  ت�سميم وتطوير الربجميات،  خدمات 
البيئات عرب  اإليها وا�ستخدامها فـي  املنتجات الرقمية املتحركة وغري املتحركة للو�سول 
األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، تطوير 

برامج األألعاب عرب األإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159530
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكياج  خدمات  املكياج،  خدمات  املكياج،  خبرية  الرتكية)خدمات  احلمامات  خدمات 
التجميلي، خدمات العناية باجلمال، خدمات �سالونات التجميل والعالج التجميلي، 
الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل،  وعالجات  خدمات 
العناية  خدمات  لل�سعر،  التجميلي  العالج  خدمات  احلياة،  ومنط  الريا�سية  والتمارين 
خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف  ال�سعر،  تلوين  بال�سعر، 

امل�سورة واأل�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159531
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159533
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

-244-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159534
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
وهي توفري املعلومات واملنتديات فـي جمال الرموز غري القابلة لال�ستبدال، واخلربات غري 
امللمو�سة، خدمات  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال، 
الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل أل�ستخدامها 
فـي البيئات األفرتا�سية، توفري موقع تفاعلي خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(، خدمات 
األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية  العطور  توفري  وهي  الرتفيهية،  املالهي)اخلدمات  حدائق 
العناية  التجميل، وم�ستح�سرات  التجميل، وم�ستح�سرات  الزينة، وم�ستح�سرات  واأدوات 
بالب�سرة، وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، 
واأغطية الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة 
املتحركة وغري  الرقمية  املعدات والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات 
األفرتا�سية،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار  املتحركة 
خدمات الواقع األفرتا�سي واألألعاب التفاعلية املقدمة عرب األإنرتنت من �سبكة كمبيوتر 
وهي  الرتفيه،  خدمات  األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية 
بيئات  توفري  وهي  الرتفيه،  الت�سلية)خدمات  خدمات  األإنرتنت(،  الفيديوعلى  األعاب 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159535
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159540
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
اأ�سا�ص، مرطبات  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  الطبية، طالء  بالب�سرة غري 
اإزالة املكياج،  الب�سرة، م�ستح�سرات التجميل للعناية باجل�سم واجلمال، م�ستح�سرات 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  عطرية،عطور،  مواد  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159546
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159547
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األ�ستحمام  ولوازم  العطور  للتنزيل لطلب  قابل  م�سارعات ج�سيمات)برنامج  األإنرتنت(، 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�ص واأغطية 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي الو�سائط 
غري  والرموز  الرقمية  الرموز  وهي  للتنزيل،  القابلة  الرقمية  الو�سائط  وبثه،  املتعددة 
قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  برنامج   ،)nfts( لال�ستبدال  القابلة 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 

نظارات، �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159585

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 

املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 

لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 

ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 

اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 

عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 

ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 

م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 

حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159586
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وهي  الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  املالهي)التعليم،  حدائق  خدمات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية 
الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات(، األأكادمييات للرتبية والتعليم،)وال�سخ�سيات 
الرقمية املتحركة وغري املتحركة واألأفاتار والرتاكبات الرقمية واجللود لال�ستخدام فـي 
البيئات األفرتا�سية، خدمات الواقع األفرتا�سي واألألعاب التفاعلية املقدمة عرب األإنرتنت 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديو على األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159587
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األإنرتنت،(، م�سارعات ج�سيمات)برنامج قابل للتنزيل لطلب العطور ولوازم األ�ستحمام 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
واملالب�ص  األأحذية  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  ال�سعر،  لون  وم�ستح�سرات  بال�سعر 
واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية 
الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي 
الو�سائط املتعددة وبثه، الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز 
األعاب قابلة  غري القابلة لال�ستبدال)nfts(، برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برامج 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، حاألت للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 

نظارة، �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

-251-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159588
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159589
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159590
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
واملالب�ص،  واألأحذية،  ال�سعر،  تلوين  وم�ستح�سرات  بال�سعر،  العناية  وم�ستح�سرات 
واأغطية الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة 
املتحركة وغري  الرقمية  املعدات والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات 
األفرتا�سية(،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار  املتحركة 
عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق  خدمات 
واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من  األإنرتنت 
األإلكرتونية، خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي 
ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية  بيئات  توفري 
حمتوى  ببث  تتميز  األإنرتنت  عرب  بيئة  توفري  وهي  الرتفيهية،  اخلدمات  ترفيهية،  اأو 
لعبة  تقدمي  طبيعة  من  ترفيهية  خدمات  الرتفيهية،  لالأحداث  مبا�سر  وبث  ترفيهي 
كمبيوتر اإلكرتونية متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم 
خدمات  األجتماعية،  الرتفيهية  والفعاليات  األفرتا�سية  العرو�ص  وا�ست�سافة  وترتيب 

اإنتاج الربامج الرتفيهية للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159591
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات )خدمات خبرية مكياج، خدمات مكياج، خدمات مكياج جتميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159602
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159603
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159604
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وو�سائط  الكمبيوتر  وبرامج  للتنزيــل  والقابلـــة  امل�سجلـــة  كهربائيــة)الو�سائــط  ملفــات 
افرتا�سية  �سلع  الكمبيوتر  اأجهزة  الفارغة،  التماثلية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�سجيل 
األإنرتنت، برنامج  األإنرتنت وفـي عوامل افرتا�سية عرب  للتنزيل لال�ستخدام عرب  قابلة 
الواقع املعزز القابل للتنزيل. برنامج الواقع املختلط القابل للتنزيل. برامج قابلة للتنزيل 
وبرامج تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية(، م�سارعات ج�سيمات)ال�سلع 
األفرتا�سية القابلة للتنزيل، وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية 
التي حتتوي  الكمبيوتر  برامج  للتنزيل، وهي  القابلة  ال�سلع األفرتا�سية  األإنرتنت،  عرب 
الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على 
وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت 
حوادث  من  للوقاية  تلب�ص  عاك�سة  قطع  األإنرتنت(،  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي 
التجميل  وم�ستح�سرات  األ�ستحمام  ولوازم  العطور  لطلب  للتنزيل  قابل  املرور)برنامج 
وم�ستح�سرات  بال�سعر  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج 
والنظارات  الراأ�ص  واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  ال�سعر،  لون 
واألألعاب  والفن  الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب 
وبثه،  املتعددة  الو�سائط  اإلى حمتوى ترفيهي  للو�سول  للتنزيل  برنامج قابل  وامللحقات، 
الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز غري القابلة لال�ستبدال 
األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  للتنزيل ملعاجلة  قابل  برنامج   ،)nfts(
�سال�سل  نظارات،  والنظارات،  ال�سم�سية  للنظارات  علب  ال�سم�سية،  النظارات  الفيديو، 

النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159606

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 

اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 

األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 

بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 

مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 

التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 

يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 

مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 

مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159607
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األ�ستحمام  ولوازم  العطور  للتنزيل لطلب  قابل  م�سارعات ج�سيمات)برنامج  األإنرتنت(، 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�ص واأغطية 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي الو�سائط 
غري  والرموز  الرقمية  الرموز  وهي  للتنزيل،  القابلة  الرقمية  الو�سائط  وبثه،  املتعددة 
قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  برنامج   ،)nfts(لال�ستبدال القابلة 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، حاألت للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 

نظارة،  �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159608
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
وهي توفري املعلومات واملنتديات فـي جمال الرموز غري القابلة لال�ستبدال، واخلربات غري 
امللمو�سة، خدمات  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال، 
الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل أل�ستخدامها 
األفرتا�سي(،  الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي 
عرب  األفرتا�سية  العطور  توفري  وهي  الرتفيهية،  املالهي)اخلدمات  حدائق  خدمات 
األإنرتنت، واأدوات الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات 
العناية بالب�سرة، وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، 
واملالب�ص، واأغطية الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، 
الرقمية  وال�سخ�سيات  والت�سميمات  وامللحقات  واألألعاب  والفنون  املعدات  والريا�سة 
املتحركة وغري املتحركة واألأفاتار والرتاكبات الرقمية واجللود لال�ستخدام فـي البيئات 
األإنرتنت من  املقدمة عرب  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  األفرتا�سية، خدمات 
�سبكة كمبيوتر عاملية وعرب خمتلف ال�سبكات الال�سلكية واألأجهزة األإلكرتونية،(، خدمات 
الت�سلية)خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديو على األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري 
بيئات افرتا�سية ميكن للم�ستخدمني من خاللها التفاعل ألأغرا�ص ترفيهية اأو ترفيهية، 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159609

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 

اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 

األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 

بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 

مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 

التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 

يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 

مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 

مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159610

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، خدمات 

وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 

الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 

ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 

واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159613

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 

واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 

امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 

خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 

الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
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األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 

الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 

وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية 

الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات 

والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 

خدمات  األفرتا�سية،(،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 

األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق 

األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 

خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 

ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 

وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 

مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 

متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 

العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159616
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية مكياج، خدمات مكياج، خدمات مكياج جتميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159620
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159622
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة  األفرتا�سية  ج�سيمات)ال�سلع  م�سارعات 
حتتوي على األأحذية واملالب�ص واأغطية الراأ�ص والنظارات واحلقائب واحلقائب الريا�سية 
وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب األإنرتنت 
ولوازم  العطور  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي 
األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات 
العناية بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�ص 
واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية 
الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي 
الو�سائط املتعددة وبثه، الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز 
غري القابلة لال�ستبدال )nfts(، برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برامج األعاب قابلة 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 
نظارات، نظارات، �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(، ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة 
التماثلية  اأو  الرقمية  الت�سجيل والتخزين  الكمبيوتر وو�سائط  للتنزيل وبرامج  والقابلة 
الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي 
الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل  املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل 
التي  املحمول  الهاتف  تطبيقات  وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط 
توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، وهي برامج الكمبيوتر املتعلقــة 
العناية  وم�ستح�سرات  واملكيـــاج  التجميـــل  وم�ستح�سرات  األ�ستحمــام  ولــوازم  بالعطــور 
عرب  لال�ستخدام  ال�سعر  األوان  وم�ستح�سرات  بال�سعر  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة 

األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159627
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159628

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 

اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 

األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 

بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 

مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 

التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 

يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 

مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 

مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159632
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق  خدمات 
واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من  األإنرتنت 
األإلكرتونية، خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي 
اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  للم�ستخدمني من خاللها  افرتا�سية ميكن  بيئات  توفري 
ترفيهية، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري بيئة عرب األإنرتنت تتميز ببث حمتوى ترفيهي 
كمبيوتر  لعبة  تقدمي  طبيعة  من  ترفيهية  خدمات  الرتفيهية،  لالأحداث  مبا�سر  وبث 
اإلكرتونية متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب 
اإنتاج  خدمات  األجتماعية،  الرتفيهية  والفعاليات  األفرتا�سية  العرو�ص  وا�ست�سافة 
تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات  املتعددة(،  للو�سائط  الرتفيهية  الربامج 
التدريب، الرتفيه، اخلدمات الرتبوية، وهي توفري املعلومات واملنتديات فـي جمال الرموز 
غري القابلة لال�ستبدال، واخلربات غري القابلة لال�ستبدال، واملقتنيات الرقمية، واألأ�سول 
افرتا�سية عرب  األعاب  عملة  توفري  وهي  الرتفيه،  امللمو�سة، خدمات  واألأ�سول  الرقمية، 
األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل أل�ستخدامها فـي البيئات األفرتا�سية، توفري موقع تفاعلي 
خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية 
التجميل،  وم�ستح�سرات  التجميل،  وم�ستح�سرات  الزينة،  واأدوات  األإنرتنت،  عرب 
تلوين  وم�ستح�سرات  بال�سعر،  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات 
ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، 
وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات 
الرقمية املتحركة وغري املتحركة واألأفاتار والرتاكبات الرقمية واجللود لال�ستخدام فـي 

البيئات األفرتا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159633
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل.  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل.  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األ�ستحمام  ولوازم  العطور  للتنزيل لطلب  قابل  م�سارعات ج�سيمات)برنامج  األإنرتنت(، 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�ص واأغطية 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي الو�سائط 
غري  والرموز  الرقمية  الرموز  وهي  للتنزيل،  القابلة  الرقمية  الو�سائط  وبثه،  املتعددة 
قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  برنامج   ،)nfts( لال�ستبدال  القابلة 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات،  

نظارات، �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159639
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية 
الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 
خدمات  األفرتا�سية(،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 
األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159641
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159646
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  ومكياج،  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�ص،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�ص )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�ص لل�سم�ص )م�ستح�سرات جتميل(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159648
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  على  حتتوي  التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل،  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األ�ستحمام  ولوازم  العطور  للتنزيل لطلب  قابل  م�سارعات ج�سيمات)برنامج  األإنرتنت(، 
العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
واملالب�ص  األأحذية  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  ال�سعر،  لون  وم�ستح�سرات  بال�سعر 
واأغطية الراأ�ص والنظارات واحلقائب واحلقائب الريا�سية وحقائب الظهر واملعدات 
الريا�سية والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي 
الو�سائط املتعددة وبثه، الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز 
األعاب قابلة  غري القابلة لال�ستبدال)nfts(، برنامج قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برامج 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، حاألت للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 

نظارة،  �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159650
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159656
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
واخلربات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�ص، واأغطية 
الراأ�ص، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 
خدمات  األفرتا�سية،(،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 
األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  املالهي)خدمات  حدائق 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 

للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159659
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية مكياج، خدمات مكياج، خدمات مكياج جتميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159994
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)خدمات خبرية مكياج، خدمات مكياج، خدمات مكياج جتميلي، 
خدمات العناية باجلمال، خدمات �سالونات التجميل والعالج التجميلي، خدمات وعالجات 
الريا�سية،  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
خدمات العالج التجميلي لل�سعر، خدمات العناية بال�سعر، تلوين ال�سعر، ت�سفيف وق�ص 
ال�سعر، خدمات �سالون ت�سفيف ال�سعر، خدمات امل�سورة واأل�ست�سارية املتعلقة باخلدمات 

املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160363

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 

اإدارة  عند احلاجة، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، 

األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 

بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 

مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 

األإنرتنت  عرب  واألأ�سواق  بالتجزئة  البيع  األأعمال)خدمات  عن  ا�ستف�سارات  التجميل،(، 

كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  األفرتا�سية،  بال�سلع  املتعلقة 

وترتيب  اإجراء  املكتب،  وظائف  التجميل،  مب�ستح�سرات  يتعلق  فيما  الربيدية  الطلبات 

وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية 

واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفري موقع اإلكرتوين 

تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160364
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  الت�سلية)خدمات  خدمات 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفيه، وهي األعاب الفيديوعلى األإنرتنت، خدمات الرتفيه، وهي توفري بيئات 
ترفيهية،  اأو  ترفيهية  ألأغرا�ص  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
وبث  ترفيهي  ببث حمتوى  تتميز  األإنرتنت  بيئة عرب  توفري  الرتفيهية، وهي  اخلدمات 
مبا�سر لالأحداث الرتفيهية، خدمات ترفيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
العرو�ص األفرتا�سية والفعاليات الرتفيهية األجتماعية، خدمات اإنتاج الربامج الرتفيهية 
للو�سائط املتعددة(، خدمات حدائق املالهي)التعليم، تقدمي التدريب، الرتفيه، اخلدمات 
لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  جمال  فـي  واملنتديات  املعلومات  توفري  وهي  الرتبوية، 
واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  واخلربات 
امللمو�سة، خدمات الرتفيه، وهي توفري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة 
للتنزيل أل�ستخدامها فـي البيئات األفرتا�سية، توفري موقع تفاعلي خلدمات األعاب الواقع 
األفرتا�سي،(، األأكادمييات للرتبية والتعليم،)اخلدمات الرتفيهية، وهي توفري العطور 
وم�ستح�سرات  التجميل،  وم�ستح�سرات  الزينة،  واأدوات  األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية 
التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات 
واحلقائب  واحلقائب،  والنظارات،  الراأ�ص،  واأغطية  واملالب�ص،  واألأحذية،  ال�سعر،  تلوين 
الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة املعدات والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات 
واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار  املتحركة  وغري  املتحركة  الرقمية  وال�سخ�سيات 

لال�ستخدام فـي البيئات األفرتا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:160365
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكياج  خدمات  املكياج،  خدمات  املكياج،  خبرية  التجميل)خدمات  �سالونات  خدمات 
التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية  خدمات  التجميلي، 
الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل،  وعالجات  خدمات 
العناية  خدمات  لل�سعر،  التجميلي  العالج  خدمات  احلياة،  ومنط  الريا�سية  والتمارين 
خدمات  ال�سعر،  ت�سفيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�ص  ت�سفيف  ال�سعر،  تلوين  بال�سعر، 

امل�سورة واأل�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159532
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 
والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 
املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 
وهي برامج الكمبيوتر املتعلقة بالعطور ولوازم األ�ستحمام وم�ستح�سرات التجميل واملكياج 
وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان ال�سعر 
ال�سلع األفرتا�سية  لال�ستخدام عرب األإنرتنت وفـي العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، 
واأغطية  واملالب�ص  األأحذية  التي حتتوي على  الكمبيوتر  برامج  للتنزيل، وهي  القابلة 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن 
األ�ستحمام  ولوازم  العطور  للتنزيل لطلب  قابل  م�سارعات ج�سيمات)برنامج  األإنرتنت(، 
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العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 
بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�ص واأغطية 
الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص 
والفن واألألعاب وامللحقات، برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفيهي الو�سائط 
غري  والرموز  الرقمية  الرموز  وهي  للتنزيل،  القابلة  الرقمية  الو�سائط  وبثه،  املتعددة 
قابلة  األعاب  برامج  الدفع،  ملعاجلة  للتنزيل  قابل  برنامج   ،)nfts( لال�ستبدال  القابلة 
للتنزيل، برامج األعاب الفيديو، النظارات ال�سم�سية، علب للنظارات ال�سم�سية والنظارات، 

نظارات، �سال�سل النظارات ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم:159486
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ص كرات هوائية للعب)األألعاب، لعب واأدوات لعب، جهاز األعاب فيديو، وحدات التحكم 
فـي األعاب الفيديو، وحدات حممولة للعب األعاب الفيديو، املعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107633

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 خدمات ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة اجل�سة للتجارة واملقاوألت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/8

-279-



اجلريدة الر�سمية العدد )1477(

�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: 72808
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 987 فـي 2012/10/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ني�سان العربية 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الباطنة العربية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 78 ر.ب: 316

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/1/8م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1277304
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 2015/48  فـي 2015/12/10م
 Applebee’s International, Inc :ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة حممد بن عادل فخرو �ص.�ص.و
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 202 ر.ب: 111
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/12/2م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/17م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 79731
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/3/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 79734
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/3/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1033 فـي 2013/11/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96705

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/3/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1163 فـي 2016/9/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 109013

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1197 فـي 2017/6/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 109014

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/9/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1197 فـي 2017/6/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110445

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1205 فـي 2017/8/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122136

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/1/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1269 فـي 2018/11/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126041

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126042

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1284 فـي 2019/3/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133130

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133132

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133133

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133134

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1329 فـي 2020/2/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135752

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/11/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1356 فـي 2020/9/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139820

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/3/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 719 فـي 2002/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139822

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/3/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 719 فـي 2002/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: غروبو بيمبو, ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 100ديفرو�ست افينيـــو اي�ســـت هانوفر نيــــو جيـــر�سي 07936 - 

2813, الوأليات املتحدة األأمريكية  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14712

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 719 فـي 2002/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة توب �سوب/ توب مان ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: ا�سو�س هولدينجز ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جرايتري لندن هاو�س, هامب�ستيد رود لندن ان دابليو 1 7 اف بي, 

اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14713

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/4/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 719 فـي 2002/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة توب �سوب/ توب مان ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: ا�سو�س هولدينجز ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جرايتري لندن هاو�س, هامب�ستيد رود لندن ان دابليو 1 7 اف بي, 

اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/9/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1009 فـي 2013/4/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبتالي�س فارما كندا انك 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: ألبوراتوريز جوفيزي فاما�سيوتيكالز

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيلوربان - فرن�سا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/17م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139103

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/4/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1379 فـي 2021/2/14م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جوارح نزوى للتجارة 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جوهرة الفخامة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139580

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/1/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع دي�سلي املتحدة 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: اأبو عدي ال�سناوي لالأعمال �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96077

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/1/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1145 فـي 2016/5/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الطيار العاملية للتجارة واملقاوألت �س.م.م 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: الطيار للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120302

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/12/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1263 فـي 2018/10/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: عامل األختيار �س.م.م

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: اخليار األأول لال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120303

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/12/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1263 فـي 2018/10/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: عامل األختيار �س.م.م

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: اخليار األأول لال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 34

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1278 فـي  2019/1/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة الزوراء لتجارة التبغ والدخان  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة موال انرتنا�سيونال �س.م.ل

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: لبنانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: جبل لبنـــان, املنت - الزلقــا - �ســـارع اجلوهرجى, بنـــاية �ســانتـــا 

ماريا الطابق )2(, الق�سم رقم )9( من البناء القائم على العقار 
رقم )882( من منطقة الزلقا العقارية, اجلمهورية اللبنانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لبنان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/11م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/18م 
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2013/11/3التجارة وال�سناعةجامعة طالل اأبو غزالة �س.م.ل176020

2013/8/9التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة و�سركاه الدولية276001

376002

�سركة وكاألت العالمات التجارية 

املحدودة امل�سوؤولية - اأبو غزالة 

للملكية الفكرية

2013/11/3التجارة وال�سناعة

476003

�سركة وكاألت العالمات التجارية 

املحدودة امل�سوؤولية - اأبو غزالة 

للملكية الفكرية

2013/11/3التجارة وال�سناعة

2013/8/9التجارة وال�سناعةاأبو غزالة القانونية املحدودة576005

2013/11/3التجارة وال�سناعةالعربية لتقنيات املعلومات676007

2013/11/3التجارة وال�سناعةاخلرباء خلدمات التوظيف املهني776013

2013/11/3التجارة وال�سناعةمي اأبو غزالة و�سريكتها876014

2013/11/3التجارة وال�سناعةاملجموعة األ�ست�سارية للتدريب املهني976016

2013/11/3التجارة وال�سناعةاملجموعة األ�ست�سارية للتدريب املهني1076019

1178667
كومبانيا اند�سرتيال دي تاباكو�س 

مونتي - باز ا�س ايه
2014/2/13التجارة وال�سناعة

2014/4/17التجارة وال�سناعة�سانتا نات�سرال اإ . جي . لتي1280314
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

139177
فـيزا انرت�سونال �سريفـي�س

 اأ �سو�سيي�سن
2001/10/21التجارة وال�سناعة

1482422
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
2014/6/9التجارة وال�سناعة

2013/12/3التجارة وال�سناعةجان�سني بايوتيك، انك1531293

2014/2/13التجارة وال�سناعةجون�سو اند جون�سون1678666

2014/8/27التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1782521

2014/5/11التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون1882858

1982764
جون�سون اأند جون�سون �سرجيكال 

فـيجني، انك
2014/6/25التجارة وال�سناعة

2001/10/21التجارة وال�سناعةغال�سكو غروب ليمتد209210

2001/10/21التجارة وال�سناعةغال�سكو غروب ليمتد219209

2014/8/25التجارة وال�سناعةفـي اآي اآي فـي هيلثكري يو كيه ليمتد2280305

2006/3/4التجارة وال�سناعةفـيفا هيلث كار كومبني2331885

2430833
غالك�سو �سميث كالين بيولو 

جيكالز ا�س. اإ
2005/5/7التجارة وال�سناعة

2531224
جالك�سو �سميث كالين 

بيولوجيكالز ا�س. ا
2005/10/10التجارة وال�سناعة

2682901
ارمتاتريك�س تيكنولوجي ا�س دي 

ان . بي ات�س دي
2015/3/23التجارة وال�سناعة

2014/11/16التجارة وال�سناعةليدو�س، انك2778648

2013/12/15التجارة وال�سناعةليدو�س، انك2878647
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2013/12/15التجارة وال�سناعةليدو�س، انك2978646

2014/2/10التجارة وال�سناعةليدو�س، انك3078645

2014/3/26التجارة وال�سناعةذا تورنر كوربوري�سن3178866

3231032
هائل �سعيد انعم و �سركاه

)�سركة م�ساهمة مقفلة(
2006/7/5التجارة وال�سناعة

3331033
هائل �سعيد انعم و �سركاه

)�سركة م�ساهمة مقفلة(
2006/4/3التجارة وال�سناعة

2014/5/13التجارة وال�سناعةاأمريت فارما�سيوتيكالز، انك3480162

2014/5/11التجارة وال�سناعةاأمريت فارما�سيوتيكالز، انك3580161

2014/2/5التجارة وال�سناعةاجلودة لالأنظمة املتكاملة �س.م.م3677782

2016/7/12التجارة وال�سناعةاي�سن بينت�س ليمتد3778078

2005/9/21التجارة وال�سناعةهاينيكني برويريجني بي. فـي3830707

2014/12/9التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�س3984988

2005/5/7التجارة وال�سناعةتروبيكانا برودكت�س ، انك4030812

2014/2/10التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي4178528

2014/2/10التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي4278529

438091
بويهر جنر اجنيلهامي فارما جي 

ام بي اإت�س اآند كو، كيه جي
2001/3/2التجارة وال�سناعة

4479870
بويهرينجز اجنيلهيم فـيتميديكا 

جي اأم بي اأت�س
2014/8/25التجارة وال�سناعة

4579871
بويهرينجز اجنيلهيم فـيتميديكا 

جي اأم بي اأت�س
2014/8/25التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2014/8/20التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن4682440

2014/8/20التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن4782441

2014/8/20التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن4882442

2014/6/25التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن4982443

2014/8/6التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن5082444

2015/6/3التجارة وال�سناعةبارامونت بيكت�سرز كوبوري�سن5183071

2014/5/1التجارة وال�سناعةذي كلوروك�س كومبني5280484

2014/5/1التجارة وال�سناعةذي كلوروك�س كومبني5381521

5481543
�سرياتون انرتنا�سيونال اي بي، 

ال ال �سي
2014/8/25التجارة وال�سناعة

5580512
�سركة األأنوار لبالط ال�سرياميك 

�س.م.ع.ع
2013/12/24التجارة وال�سناعة

2014/3/20التجارة وال�سناعة�سركة اأو�سوت�سبا العامة املحدودة5678176

2014/2/11التجارة وال�سناعةجي اأم بي كوربوري�سن5779832

2012/11/19التجارة وال�سناعةاللوؤلوؤ الرطب للتجارة - ت�سامنية5872349

2022/12/11التجارة وال�سناعة�سركة مطاحن �ساللة �س.م.ع.ع5959934

6078061
كيه ال اف نريمل اند�سرتيز 

)بي( ليمتد
2016/7/12التجارة وال�سناعة

6178062
كيه ال اف نريمل اند�سرتيز 

)بي( ليمتد
2016/7/12التجارة وال�سناعة

6278063
كيه ال اف نريمل اند�سرتيز 

)بي( ليمتد
2016/7/12التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

6378064
كيه ال اف نريمل اند�سرتيز 

)بي( ليمتد
2016/7/12التجارة وال�سناعة

6478065
كيه ال اف نريمل اند�سرتيز 

)بي( ليمتد
2016/7/12التجارة وال�سناعة

651410
ال�سركة العمانية ل�سناعة 

امل�سخات املياه)�س.م.ع.ع(
1991/9/16التجارة وال�سناعة

2005/10/15التجارة وال�سناعةذي كويكر اوت�س كومباين6631384

2013/12/15التجارة وال�سناعةذي كويكر اوت�س كومباين6778402

2005/6/29التجارة وال�سناعة�ستوكلي - فان كامب ،انك6829819

2005/9/21التجارة وال�سناعة�ستوكلي فان كامب انك6930130

2014/5/1التجارة وال�سناعة�ستوكلي فان كامب انك7079872

7130047
بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز 

انليميتيد كومباين
2005/10/7التجارة وال�سناعة

7230936
بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز 

انليميتيد كومباين
2006/10/30التجارة وال�سناعة

7330937
بورتفوليو كون�سرتيت �سولو�سنز 

انليميتيد كومباين
2005/5/7التجارة وال�سناعة

2001/8/1التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك748469

2005/7/10التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك7530048

2005/5/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك7630251

2005/2/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك7730252

2005/10/7التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك7831852
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2005/10/10التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك7931945

2005/10/10التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8031946

2005/10/10التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8131947

2014/5/1التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8280536

2014/6/25التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8382160

2014/8/25التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8482601

2014/8/25التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8582930

2014/6/25التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8682931

2014/11/4التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8783737

2014/8/25التجارة وال�سناعةبيب�سيكو، انك8884104

2014/6/25التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س برودكت�س ا�س. اآ8981256

2014/8/25التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س براندرز ا�س ايه ار ال9082634

2014/8/25التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س براندرز ا�س ايه ار ال9182635

2014/6/25التجارة وال�سناعةفـيليب موري�س براندرز ا�س ايه ار ال9283112

2002/4/12التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد937953

2002/4/3التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد948266

2002/4/3التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد958267

2014/1/22التجارة وال�سناعةبارفـيومز كري�ستيان ديور9679116

978062
هوليت باكارد انرتبرايز 

ديفـيلومبنت ال بي
2001/8/28التجارة وال�سناعة

9876120
�سركة براهمين�س اخلا�سة 

لالأطعمة الهندية املحدودة
2014/3/20التجارة وال�سناعة
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ا�ستــــدراك
�أنه قد وقع خطـــاأ مــــادي عنـد ن�شر  �إلى  تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وترويج �ال�شتثمار 
بيانــــات �نتقال ملكيــــة �لعالمة �لتجارية رقم )143235(، �ملن�شـــــورة فـي �جلريــــــدة �لر�شميـــــة 
�لعــــــــدد )14٧5(، �ل�شــــــــادر بتاريـــــــــــخ 15 جمــــادى �الآخــــــــــــرة 1444هـ، �ملو�فــــــق ٨ ينايـــــــر 2٠23م، 

�إذ وردت كاالآتــي:

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 143235
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2٠21/6/2م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 13٨5 فـي 2٠21/3/2٨م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بركاء �لدولية للتنمية و�ال�شتثمار  

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: �الأن�س �لعاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �شلطنة عمان 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/12/4م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠23/1/3م 

وال�سحيــــــــــــــــح هــــو:

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 143235
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2٠21/6/2م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 13٨5 فـي 2٠21/3/2٨م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بركاء �لدولية للتنمية و�ال�شتثمار  

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: �الأن�س �لع�شرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �شلطنة عمان 
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2٠22/12/4م 
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2٠23/1/3م 

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٧(

ا�ستــــدراك

باإلإ�شــارة اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�شفيـــة ل�شركـة فهـــد بـــن علــــي بن حـــمدان احلامــــــدي 

و�شريكـــــه للتجـــــارة - ت�شامنيـــــة، املن�شـور فـي اجلريـــــدة الر�شميــــة العــدد )١٣٦٤(، ال�شـادر 

بتاريــــخ ١٥ ربيــــع اإلأول ١٤٤٢هـ، املوافــــــق ١ نوفمبـــــر ٢٠٢٠م، تنـــوه وزارة التجــارة وال�شناعــة 

وترويــج اإل�شتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل امل�شفي / مكتب البيان للتدقيق واملراجعة، وتعيني 

الفا�شل/ فهـــد بن علـــي بن حمـــدان احلامــــدي، م�شفيا لل�شركــــة املذكــــورة اأعـــــاله، وعلـــى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة اإلأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان اإلآتي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب : ٣٣٨ ر.ب : ٣٢١ 

هاتف رقم: ٩٦٢٩٦١٣٦

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٧(

اأحمد األأمني بن عبدالنبي بن اأحمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الع�شا ال�شحرية للتجارة �ش.�ش.و 
الع�صا  �صركــــة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنــــه  البلو�صي  اأحمد  بن  عبدالنبي  بن  األأمني  اأحمد  يعلن 
الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٢٤٤٨،   ال�صجـــل  اأمانــة  ال�صحرية للتجارة �ش.�ش.و، وامل�صجلة لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
 حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٥٧٠٢٠٠١ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

يحيى بن حيدر بن ر�شيد الزين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة براء مطاحن ويحيى الزين للتجارة �ش.م.م
ويحيى  براء مطاحن  �صركــة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنــــه  الزين  ر�صيد  بن  بن حيدر  يعلن يحيى 
الزين للتجارة �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٠٩٥٠٧، وفقا 
ألتفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٢م، وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
وألية �شاللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: ٧١٧٦٥٥٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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في�شل بن علي بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

اأعمال الت�شفـية ل�شركة في�شل احلجري و�شركاه للتجارة -ت�شامنية  عن بدء 
يعلن في�صل بن علي بن حمد احلجري اأنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركــــة في�صل احلجري و�صركاه 
للتجارة - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٤٩٢٥٩،  وللم�صفي 
وحـده حق متثيل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٤٠٠ ر.ب: ٤٠٠

هاتف رقم: ٩٣٩١٤٥١١ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

يا�شر بن عبداللـه بن �شليمان احلديدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كثبان القابل للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية

القابل  كثبان  �صركــــة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنــــه  احلديدي  �صليمان  بن  عبداللـه  بن  يا�صر  يعلن 
للتجارة واملقاوألت - ت�صامنية، وامل�صجلـــة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٢٤٨٦٣، 
فـي  ال�صركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/١٤م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�صركاء  وفقا ألتفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
وألية القابل - حمافظة �شمال ال�شرقية
هاتف رقم: ٧٩٧٩١٤٩٣ - ٩٩٧٩٤٩٣٣

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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�شامل بن خليفة بن عبداللـه الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البيت امللكي املميز للمقاوألت �ش.م.م
يعلن �صامل بن خليفة بن عبداللـه الربيعي اأنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركــــة البيت امللكي املميز 
للمقاوألت �ش.م.م، وامل�صجلـــة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٣٩٢٧،  وللم�صفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦٦٦٦٤٦٥ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب بيت املحا�شبة الدويل 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلرف ال�شاحلي الدولية �ش.م.م
الدولية  ال�صاحلي  �صركــــة اجلرف  بت�صفـيــة  اأنــــه يقوم  الدويل  املحا�صبة  يعلن مكتب بيت 
�ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٠٢٣٤، وفقا ألتفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٧م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
وألية ال�شيب - اخلو�ش - �شكة رقم : ٣٦٠٤ - مبنى رقم: ٢١٢ 

 الطابق الثالث - �شقة رقم : ٣١
�ش.ب: ٦٨٧ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٤٦٥٢٢٧٦ - ٩٩١٦٤١٨٠ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة توريدات املعدات األأولية للتجارة )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات اأنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركـة توريدات املعدات 
الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  حرة(  منطقة  )�صركة  للتجارة  األأولية 
بالرقــــم ١٣٦٤٣٨٢، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
وألية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٥٢٦ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٩٧٠٦٥٩٩  

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

حممد بن اأحمد بن نوح الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قلعة جمي�ش للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية 
اأنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركـة قلعة جمي�ش للتجارة  يعلن حممد بن اأحمد بن نوح الفار�صي 
 ،٣٢١٩٣٠٥ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�صجلة  ت�صامنية،   - واملقاوألت 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
وألية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ١٠٥ ر.ب: ٣٢٢
هاتف رقم: ٩٩٣٢٥٠٢٣ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٧(

م�شلم بن علي بن �شامل عامر جيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بحار اخلليج للمقاوألت �ش.م.م
يعلن م�صلم بن علي بن �صامل عامر جيد اأنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركــــة بحار اخلليج للمقاوألت 
�ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـل الـتجاري بالرقـم ١١٥٠٣٩٨، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ١٥٣٤ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٨٥٧٧٧٧٣ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأ�شطورة األأ�شرار للتجارة واملقاوألت - تو�شية

يعلن مكتب الكون - حما�صبون قانونيون - اأنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركــــة اأ�صطورة األأ�صرار 
 ،١١٢٧٦٦٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجـل  اأمانــة  لدى  وامل�صجلة  تو�صية،   - واملقاوألت  للتجارة 
فـي  ال�صركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٣/١/١٠م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�صركاء  وفقا ألتفاق 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - وألية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٧(

اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الهامة للمقاوألت واخلدمات التجارية �ش.م.م

الهامة  �صركــة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنــــه  البلو�صي  عبدالكرمي  بن  حممد  بن  اإبراهيم  يعلن 
للمقاوألت واخلدمات التجارية �ش.م.م، وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٠١٨٤٢٩
اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

األآتـي:
وألية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ١٠٤ ر.ب: ٣٢١
هاتف رقم:٩٩٤٩١٠٠٩

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

طارق بن زيد بن �شليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال ال�شيزاو املتحدة - ت�شامنية
 - املتحدة  ال�صيزاو  رمال  �صركــــة  بت�صفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املعمري  �صليمان  بن  زيد  بن  طارق  يعلن 
ت�صامنية، وامل�صجلـــة لـــدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٨٠٩٩،  وللم�صفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
وألية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ٧٠٣ ر.ب: ٣١١
هاتف رقم: ٩٦٢٢٢٢٨٠

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٧(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة جنم ال�شمال الف�شي للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية

الف�صي  ال�صمال  جنم  �صركــة  بت�صفـية  يقــوم  اأنــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
للتجارة واملقاوألت - ت�صامنية، وامل�صجلة لـــدى اأمانــة ال�صجـل الـتجاري بالرقـم ١١٥٥١٤١، 
فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٣/١/٥م،  املوؤرخ  ال�صركاء  ألتفاق  وفقا 
الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
وألية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب: ٧٠ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٨ - ٩٩٦٤٩٩٦٢ فاك�ش رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٧

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي

جمعة بن علي بن حمد ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأنوار الب�شمة للتجارة واملقاوألت - تو�شية

اأنــه يقــوم بت�صفـية �صركــة اأنوار الب�صمة للتجارة  يعلن جمعة بن علي بن حمد ال�صاعدي 
واملقاوألت - تو�صية، وامل�صجلة لـــدى اأمانــة ال�صجـل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٦٠٢٢، وفقا ألتفاق 
الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٢/١١/٢٣م،  املوؤرخ  ال�صركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ١٢٧ ر.ب: ٤١٦
هاتف رقم:٩٢٦٦٨٨٥٢

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.
 امل�شفــي
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را�شد بن �شعيد بن �شاملني ال�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة مرتفعات احلويل اجلديدة للتجارة - تو�شية

احلويل  مرتفعات  �صركــة  بت�صفـية  يقــوم  اأنــه  ال�صعيدي  �صاملني  بن  �صعيد  بن  را�صد  يعلن 

 ،١١٢٠٩٤٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�صجـل  اأمانــة  لـــدى  وامل�صجلة  تو�صية،   - للتجارة  اجلديدة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:

وألية �شحم - حمافظة �شمال الباطنة 
هاتف رقم:٩١٩٤٣٦٣٠

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 

ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�شفــي
مهند بن حممد بن حمد الريامي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ع�شر التميز ال�شاملة �ش.م.م

ال�صاملة  التميز  ل�صركـة ع�صر  امل�صفي  الريامي ب�صفـتــه  يعلـن مهند بن حممد بن حمد 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٣٠٣٠٢٧ بالرقم  الـتجاري  ال�صجل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  �ش.م.م، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�شفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفطيم ملراكز الت�سوق �ش.م.م

الفطيم  ل�شركـــة م�شاريــع  امل�شفي  - ب�شفـتــه  الكون - حما�شبـون قانونيــون  يعلــن مكتـب 
عـــن   ،1187447 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الت�شوق  ملراكز 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة االإعمار احلديثة - ت�سامنية

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - احلديثة  االإعمار  بوابة 

1253933، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انتريدريل عمان �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتــه امل�شفي 
ل�شركـة انتريدريل عمان �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1232770، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب بيت املحا�سبة الدويل
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوميز للتجارة �ش.�ش.و

�ش.�ش.و،  للتجارة  جوميز  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الدويل  املحا�شبة  بيت  مكتب  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1362799 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب مور �ستيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرتاتيجي و�سريفيز )ال�سرق االأو�سط( �ش.م.م

يعلـن مكتب مور �شتيفنز ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شرتاتيجي و�شريفيز )ال�شرق االأو�شط( 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1121622 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة البيادر لل�سحافة والطباعة والن�سر واالإعالن �ش.م.م

لل�شحافة  البيادر  ل�شركـة  امل�شفية  والتدقيق احلديثة ب�شفـتــها  االأعمال  تعلـن موؤ�ش�شة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واالإعالن  والن�شر  والطباعة 

1134595، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

فاطمة بنت علي بن حممد الرو�سدية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ما�سة احلد �ش.م.م

تعلـن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية ب�شفـتــهــا امل�شفية ل�شركـة ما�شة احلد �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهـــاء  عـن  بالرقــم 1244071،  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلــة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

بتول بنت خمي�ش بن اإبراهيم العجمية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرتفون للر�ساقة والتجميل �ش.م.م

تعلـن بتول بنت خمي�ش بن اإبراهيم العجمية ب�شفـتــهــا امل�شفية ل�شركـة املحرتفون للر�شاقة 
والتجميل �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانـة ال�شجل الـتجــاري بالرقــم 1737414، عـن انتهـــاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية
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عادل بن عبداللـه بن حمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة خمي�ش الكلباين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عادل بن عبداللـه بن حمد املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خمي�ش الكلباين و�شريكه 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 5131669، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كواكب ال�سمال للتجارة �ش.م.م

يعلـن عادل بن عبداللـه بن حمد املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة كواكب ال�شمال للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،7068565 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن نا�سر البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن امل�سرق للتجارة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن عبداللـه بن نا�شر البطا�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ركن امل�شرق للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1148297 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن حمود الربواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة علياء العاملية �ش.م.م

يعلـن �شامل بن عبداللـه بن حمود الربواين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جمموعة علياء العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1372020 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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هيثم بن نا�سر بن �سيف الطيواين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ايهم الطيواين للتجارة - ت�سامنية

الطيواين  ايهم  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الطيواين  �شيف  بن  نا�شر  بن  هيثم  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1134897، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يون�ش بن خمي�ش بن حميد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املت�سع لال�ستثمار �ش.م.م

لال�شتثمار  املت�شع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  حميد  بن  خمي�ش  بن  يون�ش  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1368864 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لبيك ال�سريعة الدولية �ش.م.م

يعلـن يون�ش بن خمي�ش بن حميد البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة لبيك ال�شريعة الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1368860 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن �سامل بن عبداللـه الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سطرجن للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م

للتنمية  ال�شطرجن  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الرواحي  عبداللـه  بن  �شامل  بن  خالد  يعلـن 
واال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1089981، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن يو�سف بن ر�ستم البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ورثة يو�سف بن ر�ستم بن حممد البلو�سي للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن يو�شف بن ر�شتم البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ورثة يو�شف بن ر�شتم بن 
حممد البلو�شي للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 3065294، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خليفة بن علي بن �سعيد الزيدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلطوات املتحدة �ش.م.م

يعلـن خليفة بن علي بن �شعيد الزيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع اخلطوات املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1157460 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سرب بن النتفة اجلنيبي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سم �سليم للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �شرب بن النتفة اجلنيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مرا�شم �شليم للتجارة 
اأعــمال  اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1308436، عـن انتهاء  - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

بدر بن نا�سر بن يا�سر ال�سق�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألباب املتحدة - ت�سامنية

يعلـن بدر بن نا�شر بن يا�شر ال�شق�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االألباب املتحدة - ت�شامنية، 
وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 5136121، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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خالد بن حمد بن �سيف الكلباين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية للت�سميم والديكور �ش.م.م

يعلـن خالد بن حمد بن �شيف الكلباين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الروؤية للت�شميم والديكور 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1114652 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن �سعيد بن �سالح ال�سلتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لل�سحوم والزيوت �ش.م.م

يعلـن خالد بن �شعيد بن �شالح ال�شلتي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الوطنية لل�شحوم والزيوت 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1056883 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن �سعود بن داود الرئي�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سمم لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م

يعلـن خالد بن �شعود بن داود الرئي�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة امل�شمم لال�شت�شارات الهند�شية 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1504932 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خمي�ش بن �سليمان بن خمي�ش ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة حمود بن �سليمان بن خمي�ش ال�سعدي و�سريكه �ش.م.م

يعلـن خمي�ش بن �شليمان بن خمي�ش ال�شعدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حمود بن �شليمان بن 
خمي�ش ال�شعدي و�شريكه �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1135733، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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منتظر بن ح�سن بن علي اللواتيمنتظر بن ح�سن بن علي اللواتي
 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكارات التكنولوجيا الدولية �ش.م.معن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابتكارات التكنولوجيا الدولية �ش.م.م

التكنولوجيا  ابتكارات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اللواتي  علي  بن  ح�شن  بن  منتظر  التكنولوجيا يعلـن  ابتكارات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اللواتي  علي  بن  ح�شن  بن  منتظر  يعلـن 
انتهاء  عـن  انتهاء ،  عـن   ،15569591556959 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  بالرقم الدولية  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــيامل�سفــي

فهد بن خمي�ش بن نا�سر الغداينفهد بن خمي�ش بن نا�سر الغداين
 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـيةعن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة فهد بن خمي�ش الغداين و�سريكته للتجارة - ت�سامنيةل�سركة فهد بن خمي�ش الغداين و�سريكته للتجارة - ت�سامنية

يعلـن فهد بن خمي�ش بن نا�شر الغداين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فهد بن خمي�ش الغداين يعلـن فهد بن خمي�ش بن نا�شر الغداين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة فهد بن خمي�ش الغداين 
اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 10599071059907، ،  اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم و�شريكته للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى  و�شريكته للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــيامل�سفــي

علي بن �سامل بن بخيت بيت فا�سلعلي بن �سامل بن بخيت بيت فا�سل
 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو احل�سني املتحدة - ت�سامنيةعن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو احل�سني املتحدة - ت�سامنية

  - املتحدة  احل�شني  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  فا�شل  بيت  بخيت  بن  �شامل  بن  علي  -يعلـن  املتحدة  احل�شني  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  فا�شل  بيت  بخيت  بن  �شامل  بن  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـن  اأعــمال ،  انتهاء  عـن   ،10722181072218 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  بالرقم ت�شامنية،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــيامل�سفــي

اإ�سماعيل بن عبداللـه بن �سعيد االإ�سماعيلياإ�سماعيل بن عبداللـه بن �سعيد االإ�سماعيلي
 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سافع للتجارة - ت�سامنيةعن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سافع للتجارة - ت�سامنية

�شافع  اآفاق  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  االإ�شماعيلي  �شعيد  بن  عبداللـه  بن  اإ�شماعيل  �شافع يعلـن  اآفاق  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  االإ�شماعيلي  �شعيد  بن  عبداللـه  بن  اإ�شماعيل  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 51242205124220، عـن انتهاء ، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــيامل�سفــي
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حممود بن عبدال�سمد بن علي العجميحممود بن عبدال�سمد بن علي العجمي
 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار �سحار عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سار �سحار للتجارة واملقاوالت - تو�سية - تو�سية

�شحار  م�شار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العجمي  علي  بن  عبدال�شمد  بن  حممود  �شحار يعلـن  م�شار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العجمي  علي  بن  عبدال�شمد  بن  حممود  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 31344583134458، عـن ، عـن 

انتهاء انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حم�سن بن �سعيد بن ح�سن الباديحم�سن بن �سعيد بن ح�سن البادي
 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل امل�سماة - تو�سيةعن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل امل�سماة - تو�سية

يعلـن حم�شن بن �شعيد بن ح�شن البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة تالل امل�شماة - تو�شية، يعلـن حم�شن بن �شعيد بن ح�شن البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة تالل امل�شماة - تو�شية، 
وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 12405671240567، عـن انتهاء ، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداء �سحم املميزة للتجارة - ت�سامنيةعن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداء �سحم املميزة للتجارة - ت�سامنية

املميزة  �شحم  اأ�شداء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البادي  ح�شن  بن  �شعيد  بن  حم�شن  املميزة يعلـن  �شحم  اأ�شداء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البادي  ح�شن  بن  �شعيد  بن  حم�شن  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 12001531200153، عـن انتهاء ، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن �سليمان بن رجب البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ربوع الغالجي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن علي بن �شليمان بن رجب البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ربوع الغالجي للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1106736، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سيف بن �سعيد بن را�سد البادي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة جبال رملة خيلة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن �شعيد بن را�شد البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جبال رملة خيلة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1065047، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن علي بن عبداحل�سني اللواتي 
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حلول الكواكب لالإنرتنت �ش.م.م

الكواكب  حلول  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اللواتي  عبداحل�شني  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـن   ،1288324 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  لالإنرتنت 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن عبداللـه بن مبارك الفالحي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االإبداع احلديثة �ش.م.م

يعلـن علي بن عبداللـه بن مبارك  الفالحي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة دار االإبداع احلديثة �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1119340، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش العطايا للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  العطايا  اأر�ش  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الفالحي  مبارك  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1219381 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمفوظ بن �سامل بن م�سكني العمريي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات احليل للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

احليل  مرتفعات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العمريي  م�شكني  بن  �شامل  بن  حمفوظ  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1376080، عـن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن علي ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأبو علي ال�سعدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن حممد بن �شامل بن علي ال�شعدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو علي ال�شعدي للتجارة 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1327231، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

علي بن �سامل بن حممد املع�سني
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤيا ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

ال�شاملة للتجارة  الروؤيا  املع�شني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة  يعلـن علي بن �شامل بن حممد 
واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1046461، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا كتارا للتجارة �ش.م.م

يعلـن �شعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شرايا كتارا للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1296084 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سلطان بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة امل�ستقبل املتقدمة �ش.م.م

امل�شتقبل  ل�شركـة جنمة  امل�شفي  البلو�شي ب�شفـتــه  اإبراهيم بن عبداللـه  �شلطان بن  يعلـن 
انتهاء  عـن   ،1312285 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املتقدمة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة االأرز �ش.م.م

�ش.م.م،  االأرز  مملكة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احلامدي  �شامل  بن  عامر  بن  �شامل  يعلـن 
وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1217581، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن اإبراهيم بن ح�سن البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوايا احل�سنة الدولية �ش.م.م

احل�شنة  النوايا  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  ح�شن  بن  اإبراهيم  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـن   ،1152856 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

طارق بن فايل بن را�سد ال�ستمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج االإبداع املتكاملة �ش.م.م

يعلـن طارق بن فايل بن را�شد ال�شتمي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة وهج االإبداع املتكاملة �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1098967، عـن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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هاين بن عبداللـه بن عبدالر�سول
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة مطرح الوطنية �ش.م.م

الوطنية  بهجة مطرح  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  بن عبدالر�شول  بن عبداللـه  يعلـن هاين 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1075931 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي 

هود بن يحيى بن �سامل احلوقاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأولى لال�ستثمارات الدولية �ش.م.م

لال�شتثمارات  االأولى  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احلوقاين  �شامل  بن  يحيى  بن  هود  يعلـن 
انتهاء  عـن   ،1325202 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الدولية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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