
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1478(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

اأنظمـــة  ربـــط  نظـــام  اتفاقيـــة  على  بالت�سديــق  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــــم ٦/2023 
لــدول  التعـــاون  جملــ�س  دول  بيـــن  املدفوعـــات 

اخلليـج العربيــة.
قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

          وزارة الداخليــة

عــــدد ممثلـــي  فـــي 2023/1/25 بتحديد  �ســـادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2023/19 
الواليات فـي جمل�س ال�سورى للفرتة العا�سرة.

       وزارة العمـــــل
قيـــا�س  نظـــام  باإ�ســدار   2023/1/25 فـــي  �ســـادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2023/3٦ 

كفــاية االأداء الوظيفـي.
                                              املركز الوطني لإلإح�ساء واملعلومات

�سادر فـي 2023/1/22 باإ�سدار الالئحة التنفـيذية  قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2023/9 
لقانون االإح�ساء واملعلومات.
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بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
                                             وزارة األأوقـاف وال�سـوؤون الدينيـة

ملخ�س النظام االأ�سا�سي ملوؤ�س�ســـة طيبــة الوقفـية اخلريية اخلا�سة.
اإعإلنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار
اإعالن ب�ســـاأن جتديد مدة حماية منــاذج �سناعــية.

االإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبـات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

ا�ستـــــــــــــدراك.
اإعإلنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرابع م�سندم العاملية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها ل�سناعة املعادن �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدائن املرية للتجارة �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجتاهات لالأعمال الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باتك الدولية لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املرنة لتقنية املعلومات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية االإقليمية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�س للتطوير العقاري �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفا مزون الدولية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج للخدمات العقارية �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات ال�سعادة - ت�سامنية.
و�سركائه  خليل  حممد  حممد  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  ربيعه بن �سيف الربيعي و�سركاه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو طارق النعيمي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإدارة ال�ساملة للتجارة �س.م.م.

ومتديد  الكهرباء  لت�سليك  املنري  ال�سروق  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

املياه �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل امل�سافرين لل�سفر وال�سياحة �س.م.م.

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغيثي والكندي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء امللدة املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات االأ�سيل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عـن انتهـاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�ســركة اأكاليل اخلزامى للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س الكهرمان للتجارة واملقاوالت �س.�س.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سلمان بن �سالح الربيكي وولده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلطان وعلي املقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوكب عطارد للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدار املغناطي�سي �س.م.م.

وولده  الزدجايل  عبداللـه  بن  حبيب  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء جبل �سم�س للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد امل�سفاه للتجارة �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو منت�سر العبيداين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي للتجارة والتكنولوجيا �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق احلبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة لل�سحن والتخلي�س اجلمركي �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن العمارة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكروان املتكاملة �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الزيتون للهدايا �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيوت م�سقط املتكاملة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممودة ونا�سر للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن امل�ستقيم �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفهم املثايل للتجارة �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سرعة الدولية )�سركة منطقة 
حرة( �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد وماجد الغافري للتجارة - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2023/6

بالت�سديق على اتفاقية نظام ربط اأنظمة املدفوعات

 بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى اتفاقية نظام ربط اأنظمة املدفوعات بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

املعتمدة فـي مدينة العال فـي 5 من يناير 2021م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

الت�سديق على األتفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على جهات األخت�سا�س اإيداع وثيقة الت�سديق على األتفاقية امل�سار اإليها، وفقا ألأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي:   2  من رجــــــــــب �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: 2٤ من  ينـايـــــــر �سنـة 2023م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

اتفاقيـة نظـام ربط اأنظمة املدفوعاتاتفاقيـة نظـام ربط اأنظمة املدفوعات
 بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

متهيــــدمتهيــــد

اإن الدول األأع�ضاء فـي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:اإن الدول األأع�ضاء فـي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية:

دولة األإمارات العربية املتحدة،دولة األإمارات العربية املتحدة،
مملكة البحرين،مملكة البحرين،

اململكة العربية ال�ضعودية،اململكة العربية ال�ضعودية،
�ضلطنة عمان،�ضلطنة عمان،

دولة قطر،دولة قطر،
دولة الكويت،دولة الكويت،

تقارب  اإلى  الداعي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  األأ�ضا�ضي  النظام  اأهداف  من  تقارب وانطالقا  اإلى  الداعي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  األأ�ضا�ضي  النظام  اأهداف  من  وانطالقا 
اأوثق وروابط اأقوى بني دول املجل�س واإلى اأهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها فـي خمتلف اأوثق وروابط اأقوى بني دول املجل�س واإلى اأهمية تنمية عالقات التعاون القائمة بينها فـي خمتلف 
العربية، اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  اأر�ضاها  التي  واملبادئ  لالأ�ض�س  وتاأكيدا  العربية،املجاألت،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  اأر�ضاها  التي  واملبادئ  لالأ�ض�س  وتاأكيدا  املجاألت، 
ومتا�ضيا مع األتفاقية األقت�ضادية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الرامية اإلى تعزيز ومتا�ضيا مع األتفاقية األقت�ضادية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية الرامية اإلى تعزيز 
اقت�ضادات دول املجل�س فـي �ضوء التطورات األقت�ضادية العاملية ولتعزيز قدراتها التناف�ضية،اقت�ضادات دول املجل�س فـي �ضوء التطورات األقت�ضادية العاملية ولتعزيز قدراتها التناف�ضية،
20162016م(م(   دي�ضمرب  دي�ضمرب    77--66 )املنامة  والثالثني  ال�ضابعة  دورته  فـي  األأعلى  املجل�س  لقرار  )املنامة وا�ضتنادا  والثالثني  ال�ضابعة  دورته  فـي  األأعلى  املجل�س  لقرار  وا�ضتنادا 
املجل�س، وتفوي�س  املدفوعات بدول  وبناء نظام ربط ألأنظمة  تاأ�ضي�س  املوافقة على  املجل�س، وتفوي�س ب�ضاأن  املدفوعات بدول  وبناء نظام ربط ألأنظمة  تاأ�ضي�س  املوافقة على  ب�ضاأن 
خــالل  مــن  امل�ضروع  واإدارة  بتمـــلك  املجلــ�س  بــدول  املركزيـــة  والبــنوك  النقــد  خــالل موؤ�ض�ضـــات  مــن  امل�ضروع  واإدارة  بتمـــلك  املجلــ�س  بــدول  املركزيـــة  والبــنوك  النقــد  موؤ�ض�ضـــات 
تاأ�ضي�س �ضركة م�ضتقلة متلكها ومتولها موؤ�ض�ضات النقد والبنوك املركزية بدول املجل�س،تاأ�ضي�س �ضركة م�ضتقلة متلكها ومتولها موؤ�ض�ضات النقد والبنوك املركزية بدول املجل�س،

فقد اتفقت على ما ياأتي:فقد اتفقت على ما ياأتي:
املــادة ) 1 (
التعريفــــاتالتعريفــــات

فـي تطبيق اأحكام هذه األتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل فـي تطبيق اأحكام هذه األتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل 
منها، ما مل يقت�س �ضياق الن�س معنى اآخر:منها، ما مل يقت�س �ضياق الن�س معنى اآخر:

دول املجل�س:دول املجل�س:
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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البنوك املركزية:البنوك املركزية:
موؤ�ض�ضات النقد والبنوك وامل�ضارف املركزية بدول املجل�س.موؤ�ض�ضات النقد والبنوك وامل�ضارف املركزية بدول املجل�س.

جلنة املحافظني:جلنة املحافظني:
اللجنة امل�ضكلة من حمافظي البنوك املركزية.اللجنة امل�ضكلة من حمافظي البنوك املركزية.

النظام:النظام:
نظام يربط نظم املدفوعات بدول املجل�س والكيانات األأخرى املعتمدة للم�ضاركة فـي النظامنظام يربط نظم املدفوعات بدول املجل�س والكيانات األأخرى املعتمدة للم�ضاركة فـي النظام  
وذلك لتحويل وت�ضوية املدفوعات وتنفـيذ اأوامر الدفع العابرة للحدود، وي�ضمل ذلك وذلك لتحويل وت�ضوية املدفوعات وتنفـيذ اأوامر الدفع العابرة للحدود، وي�ضمل ذلك 

األأدوات واألإجراءات والقواعد اخلا�ضة بعمل التحويالت املالية بني امل�ضاركني.األأدوات واألإجراءات والقواعد اخلا�ضة بعمل التحويالت املالية بني امل�ضاركني.
امل�شغل:امل�شغل:

الكيان الذي مت اأو يتم تاأ�ضي�ضه اأو تعيينه وفقا ألأحكام هذه األتفاقية ألإدارة وت�ضغيل الكيان الذي مت اأو يتم تاأ�ضي�ضه اأو تعيينه وفقا ألأحكام هذه األتفاقية ألإدارة وت�ضغيل 
النظام اأو اأحد مكوناته.النظام اأو اأحد مكوناته.

امل�شارك:امل�شارك:
اأي طرف يكون م�ضموحا له باأن يتبادل اأو يتقا�س اأو يجري ت�ضوية من خالل النظام اأي طرف يكون م�ضموحا له باأن يتبادل اأو يتقا�س اأو يجري ت�ضوية من خالل النظام 

مع امل�ضاركني األآخرين، �ضواء اأكان ذلك ب�ضورة مبا�ضرة اأم غري مبا�ضرة.مع امل�ضاركني األآخرين، �ضواء اأكان ذلك ب�ضورة مبا�ضرة اأم غري مبا�ضرة.
الت�شوية:الت�شوية:

التنفيــذ الفعلي حلقـــوق والتزامــات امل�ضــاركــني عن طريـق حتويــل األأمــوال اأو األأوراق التنفيــذ الفعلي حلقـــوق والتزامــات امل�ضــاركــني عن طريـق حتويــل األأمــوال اأو األأوراق 
املــاليــــة.املــاليــــة.

املقا�شة:املقا�شة:
تبادل وتاأكيد اأوامر الدفع وحتديد �ضافـي حقوق والتزامات اأي م�ضارك وذلك بغر�س تبادل وتاأكيد اأوامر الدفع وحتديد �ضافـي حقوق والتزامات اأي م�ضارك وذلك بغر�س 

اإجراء الت�ضوية.اإجراء الت�ضوية.

املــادة ) 2 (

األأهــــدافاألأهــــداف
تهدف هذه األتفاقية اإلى ما ياأتي:تهدف هذه األتفاقية اإلى ما ياأتي:

11 - اإن�ضاء نظام يربط نظم املدفوعات والت�ضوية بني دول املجل�س لتنفـيذ عمليات حتويل  - اإن�ضاء نظام يربط نظم املدفوعات والت�ضوية بني دول املجل�س لتنفـيذ عمليات حتويل 
وت�ضوية املدفوعات واأوامر الدفع بينها.وت�ضوية املدفوعات واأوامر الدفع بينها.
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22 - تعزيز �ضـــالمة وكفــاءة نظم املدفوعات اخلليجية امل�ضتــركة للحد من اأي خماطــر  - تعزيز �ضـــالمة وكفــاءة نظم املدفوعات اخلليجية امل�ضتــركة للحد من اأي خماطــر 

حمتملة عليها مبا يوؤدي اإلى املحافظة على األ�ضتقرار املايل بدول املجل�س امل�ضاركة حمتملة عليها مبا يوؤدي اإلى املحافظة على األ�ضتقرار املايل بدول املجل�س امل�ضاركة 

ويخدم م�ضاحلها.ويخدم م�ضاحلها.

33 - اإر�ضـــاء �ضالحيــــات البنـــوك املركزية األإ�ضرافـيــة والرقابية على نظم املدفوعات بني  - اإر�ضـــاء �ضالحيــــات البنـــوك املركزية األإ�ضرافـيــة والرقابية على نظم املدفوعات بني 

دول املجل�س، والعمل على تطويرها.دول املجل�س، والعمل على تطويرها.

44 -  - تعزيز وتطوير عمليات املقا�ضة باألآلية واألإجراءات التي تتفق عليها البنوك املركزية.تعزيز وتطوير عمليات املقا�ضة باألآلية واألإجراءات التي تتفق عليها البنوك املركزية.

55 - تاأ�ضي�س بنيــة حتتيــة اإقليميــة واحلفاظ على �ضالمتها لتكون الركيزة التي ت�ضتند  - تاأ�ضي�س بنيــة حتتيــة اإقليميــة واحلفاظ على �ضالمتها لتكون الركيزة التي ت�ضتند 

عليها نظم املدفوعات امل�ضرتكة بني دول املجل�س، وذلك من خالل ما ياأتي:عليها نظم املدفوعات امل�ضرتكة بني دول املجل�س، وذلك من خالل ما ياأتي:

اأ  - توفـري نظام ت�ضوية اآنية عرب احلدود لدول املجل�س.اأ  - توفـري نظام ت�ضوية اآنية عرب احلدود لدول املجل�س.

املالية بني  الت�ضوية  املجل�س وعمليات  املحلية لدول  بالعمالت  التعامل  املالية بني ب - دعــم  الت�ضوية  املجل�س وعمليات  املحلية لدول  بالعمالت  التعامل  ب - دعــم 

البنوك املركزية.البنوك املركزية.

ج - تعزيز األندماج بني األأ�ضواق املالية و�ضمان �ضرعة اإمتام التحويالت النقدية ج - تعزيز األندماج بني األأ�ضواق املالية و�ضمان �ضرعة اإمتام التحويالت النقدية 

الثنائية  التجارية  العالقات  دعم  وكذلك  حمايتها،  و�ضمان  ن�ضقها  الثنائية وتوحيد  التجارية  العالقات  دعم  وكذلك  حمايتها،  و�ضمان  ن�ضقها  وتوحيد 

ومتعددة األأطراف.ومتعددة األأطراف.

املــادة ) 3 (

اأحكـــام عامــة

11 - - يقدم النظام اأعمال ت�ضوية ومقا�ضة املدفوعات بعمالت دول املجل�س، والعمالت التي ترى يقدم النظام اأعمال ت�ضوية ومقا�ضة املدفوعات بعمالت دول املجل�س، والعمالت التي ترى  

جلنــة املحافظني اإدراجهــا من وقت ألآخــر، ويدعــم النظــام العمليــات باأمــوال البنــوك جلنــة املحافظني اإدراجهــا من وقت ألآخــر، ويدعــم النظــام العمليــات باأمــوال البنــوك 

املركزية بعد احل�ضول على ال�ضمانات وفق ما حتدده جلنة املحافظني.املركزية بعد احل�ضول على ال�ضمانات وفق ما حتدده جلنة املحافظني.

22 - للبنوك املركزية التي قد تتاأثر باأي عمل يخل باأحكام هذه األتفاقية اإيجاد حلول بديلة  - للبنوك املركزية التي قد تتاأثر باأي عمل يخل باأحكام هذه األتفاقية اإيجاد حلول بديلة 

ل�ضمان ت�ضوية املعامالت.ل�ضمان ت�ضوية املعامالت.

33 - تكون م�ضاركة دول املجل�س فـي النظام اختيارية وفقا جلاهزية كل دولة، وغري مرتبط  - تكون م�ضاركة دول املجل�س فـي النظام اختيارية وفقا جلاهزية كل دولة، وغري مرتبط 

بامل�ضاهمة فـي تاأ�ضي�س اأي �ضركة مدفوعات خليجية.بامل�ضاهمة فـي تاأ�ضي�س اأي �ضركة مدفوعات خليجية.
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املــادة ) 4 (

�شالحيــات جلنــة املحافظــني

الالزمة  ال�ضالحيات  املحافظني  للجنة  تكون  األتفاقية،  هذه  اأهداف  حتقيق  �ضبيل  الالزمة فـي  ال�ضالحيات  املحافظني  للجنة  تكون  األتفاقية،  هذه  اأهداف  حتقيق  �ضبيل  فـي 

لتحقيق اأهداف هذه األتفاقية ولها ب�ضفة خا�ضة ما ياأتي:لتحقيق اأهداف هذه األتفاقية ولها ب�ضفة خا�ضة ما ياأتي:

11 - و�ضع األأطر الرقابية واألإ�ضرافـية واأطر احلوكمة اخلا�ضة بالنظام. - و�ضع األأطر الرقابية واألإ�ضرافـية واأطر احلوكمة اخلا�ضة بالنظام.

النظام،  لتعيني وترخي�س م�ضغل  الالزمة  وال�ضوابط  والقواعد  ال�ضروط  اعتماد   - النظام،   لتعيني وترخي�س م�ضغل  الالزمة  وال�ضوابط  والقواعد  ال�ضروط  اعتماد   -  22

وت�ضغيل واإدارة النظام، وي�ضمل ا�ضتمرارية األأعمال.وت�ضغيل واإدارة النظام، وي�ضمل ا�ضتمرارية األأعمال.

33 - اعتماد ال�ضوابط املالية واملحا�ضبية اخلا�ضة بالنظام. - اعتماد ال�ضوابط املالية واملحا�ضبية اخلا�ضة بالنظام.

44 - اعتماد الر�ضوم والتعرفة املتعلقة بالنظام. - اعتماد الر�ضوم والتعرفة املتعلقة بالنظام.

55 - حتــديـــد وو�ضــع ال�ضيا�ضـــات والقواعـــد التنظيميـــة والت�ضغيليـــة لعمليـــات الت�ضويـــة  - حتــديـــد وو�ضــع ال�ضيا�ضـــات والقواعـــد التنظيميـــة والت�ضغيليـــة لعمليـــات الت�ضويـــة 

واملقا�ضـــة.واملقا�ضـــة.

66 - اعتماد ال�ضيا�ضات والقواعد الالزمة لتحديد نهائية ونفاذ عمليات الدفع والت�ضوية  - اعتماد ال�ضيا�ضات والقواعد الالزمة لتحديد نهائية ونفاذ عمليات الدفع والت�ضوية 

واملقا�ضـــة.واملقا�ضـــة.

77 - اإن�ضـــاء اللجان الرقابيــة واألإ�ضرافـيــة والتنفـيذيــة وحتديـــد اخت�ضا�ضاتها ومهامها  - اإن�ضـــاء اللجان الرقابيــة واألإ�ضرافـيــة والتنفـيذيــة وحتديـــد اخت�ضا�ضاتها ومهامها 

وم�ضوؤولياتها.وم�ضوؤولياتها.

88 - اعتماد القواعد وال�ضروط وال�ضوابط اخلا�ضة بامل�ضاركة فـي النظام. - اعتماد القواعد وال�ضروط وال�ضوابط اخلا�ضة بامل�ضاركة فـي النظام.

99 - العمل على تطوير القواعد واللوائح املتعلقة بنظم املدفوعات اخلليجية. - العمل على تطوير القواعد واللوائح املتعلقة بنظم املدفوعات اخلليجية.

1010 - املوافقة على ربط النظام بنظم اإقليمية ودولية م�ضابهة. - املوافقة على ربط النظام بنظم اإقليمية ودولية م�ضابهة.

1111 - و�ضع نظام عمل للجنة املحافظني وحوكمتها. - و�ضع نظام عمل للجنة املحافظني وحوكمتها.

1212 - اعتمـــاد ال�ضــروط والقواعـــد وال�ضوابــط الالزمــة املتعلقــة بحظــر وتعليــق وتعثـــر  - اعتمـــاد ال�ضــروط والقواعـــد وال�ضوابــط الالزمــة املتعلقــة بحظــر وتعليــق وتعثـــر 

امل�ضاركني فـي النظــام.امل�ضاركني فـي النظــام.
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املــادة ) 5 (

مهام و�شالحيات البنوك املركزية

فـي �ضبيل حتقيق اأهداف هذه األتفاقية، تكون للبنوك املركزية املهام وال�ضالحيات األآتية:فـي �ضبيل حتقيق اأهداف هذه األتفاقية، تكون للبنوك املركزية املهام وال�ضالحيات األآتية:

11 - تاأ�ضي�س ومتلك وتعيني �ضركات ألإدارة وت�ضغيل النظام وفقا لل�ضوابط التي تعتمدها  - تاأ�ضي�س ومتلك وتعيني �ضركات ألإدارة وت�ضغيل النظام وفقا لل�ضوابط التي تعتمدها 
جلنة املحافظني.جلنة املحافظني.

22 - امل�ضاركة فـي النظام وفقا لل�ضروط والقواعد وال�ضوابط املعتمدة. - امل�ضاركة فـي النظام وفقا لل�ضروط والقواعد وال�ضوابط املعتمدة.
33 - العمــل على تطوير نظم املدفوعــات على نحو يواكب اأحدث الو�ضائــل واملمار�ضــات  - العمــل على تطوير نظم املدفوعــات على نحو يواكب اأحدث الو�ضائــل واملمار�ضــات 
املتبعة و�ضمان ت�ضغيل وا�ضتمرارية عمل النظام واخلدمات املتعلقة به وفقا لل�ضروط املتبعة و�ضمان ت�ضغيل وا�ضتمرارية عمل النظام واخلدمات املتعلقة به وفقا لل�ضروط 

والقواعد وال�ضوابط املعتمدة.والقواعد وال�ضوابط املعتمدة.
44 -  - �ضمان حتويل وت�ضوية املعامالت املنفذة من خالل النظام وفقا لل�ضروط والقواعد �ضمان حتويل وت�ضوية املعامالت املنفذة من خالل النظام وفقا لل�ضروط والقواعد 
وال�ضوابط املعتمدة، مبا فـي ذلك اإيجاد طرق بديلة ل�ضمان ذلك فـي حال ف�ضل امل�ضغل وال�ضوابط املعتمدة، مبا فـي ذلك اإيجاد طرق بديلة ل�ضمان ذلك فـي حال ف�ضل امل�ضغل 
اأو عدم تقدمي اخلدمة، وفقا للقواعد واألإجراءات ذات ال�ضلة الالزمة لتحقيق ذلك.اأو عدم تقدمي اخلدمة، وفقا للقواعد واألإجراءات ذات ال�ضلة الالزمة لتحقيق ذلك.
55 -  - اعتماد قيمة ال�ضرف بني عمالت دول املجل�س وغريها من العمالت للتعامالت فـي النظام.اعتماد قيمة ال�ضرف بني عمالت دول املجل�س وغريها من العمالت للتعامالت فـي النظام.
66 - اإدارة ال�ضيولة وال�ضمانات املالية مبا يخدم عمل النظام و�ضمان ا�ضتمرارية عمله  - اإدارة ال�ضيولة وال�ضمانات املالية مبا يخدم عمل النظام و�ضمان ا�ضتمرارية عمله 

وفقا لل�ضروط والقواعد وال�ضوابط املعتمدة من جلنة املحافظني.وفقا لل�ضروط والقواعد وال�ضوابط املعتمدة من جلنة املحافظني.
77 - و�ضع األآليات الالزمة التي من �ضاأنها توفـري احلماية املنا�ضبة لت�ضوية التعامالت  - و�ضع األآليات الالزمة التي من �ضاأنها توفـري احلماية املنا�ضبة لت�ضوية التعامالت 

العابرة للحدود ومن �ضمنها اإن�ضاء �ضندوق ل�ضمان هذه الت�ضويات.العابرة للحدود ومن �ضمنها اإن�ضاء �ضندوق ل�ضمان هذه الت�ضويات.
88 - تنفـيذ اأوامر الدفع املقبولة اخلا�ضة بامل�ضارك وفقا لل�ضروط والقواعد وال�ضوابط  - تنفـيذ اأوامر الدفع املقبولة اخلا�ضة بامل�ضارك وفقا لل�ضروط والقواعد وال�ضوابط 

املعتمدة من جلنة املحافظني.املعتمدة من جلنة املحافظني.
99 - حتديد �ضروط امل�ضاركني املحليني فـي النظام. - حتديد �ضروط امل�ضاركني املحليني فـي النظام.

1010 - اإ�ضعار امل�ضغل مبا�ضرة فـي حال تعرث اأي م�ضارك وفقا لل�ضروط وال�ضوابط والقواعد  - اإ�ضعار امل�ضغل مبا�ضرة فـي حال تعرث اأي م�ضارك وفقا لل�ضروط وال�ضوابط والقواعد 
اخلا�ضة بالتعرث املعتمدة من جلنة املحافظني.اخلا�ضة بالتعرث املعتمدة من جلنة املحافظني.

1111- و�ضــع األ�ضرتاتيجيــات الالزمــة لتالفـي املخاطــر باأ�ضكالهــا املختلفــة وذلك وفقــا - و�ضــع األ�ضرتاتيجيــات الالزمــة لتالفـي املخاطــر باأ�ضكالهــا املختلفــة وذلك وفقــا 
ألأف�ضــل املمار�ضــات الدوليــة.ألأف�ضــل املمار�ضــات الدوليــة.

1212- تطوير اخلدمات املتنوعة واملتعلقة بالنظام.- تطوير اخلدمات املتنوعة واملتعلقة بالنظام.
1313- اأي مهام اأو �ضالحيات اأخرى تفو�س بها من قبل جلنة املحافظني.- اأي مهام اأو �ضالحيات اأخرى تفو�س بها من قبل جلنة املحافظني.

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

املــادة ) 6 (

نهائية الدفع والت�شوية واملقا�شة

11- تعد جميــع عمليــات الدفــع والت�ضــوية واملقا�ضــة املقبولة من خــالل النظــام �ضحيحــة - تعد جميــع عمليــات الدفــع والت�ضــوية واملقا�ضــة املقبولة من خــالل النظــام �ضحيحــة 

ونهائية وغري قابلة لالإبطال ألأي �ضبب.ونهائية وغري قابلة لالإبطال ألأي �ضبب.

القوانني  اأحكام  من  وم�ضتثناة  النفاذ  وواجبة  وملزمة،  �ضارية،  املقا�ضة  ترتيبات  تعد  القوانني -  اأحكام  من  وم�ضتثناة  النفاذ  وواجبة  وملزمة،  �ضارية،  املقا�ضة  ترتيبات  تعد   -22

املتعلقة باألإفال�س فـي دول املجل�س.املتعلقة باألإفال�س فـي دول املجل�س.

املــادة ) 7 (

احل�شانـــة واألإعفـــاءات

11 - ي�ضري فـي �ضاأن ال�ضركات املوؤ�ض�ضة مبوجب البند  - ي�ضري فـي �ضاأن ال�ضركات املوؤ�ض�ضة مبوجب البند ))11( من املادة )( من املادة )55( ( األأحكام األآتية:األأحكام األآتية:

للتاأميـم،  املجلـــ�س،  اإليها وموجوداتهـــا فـي دول  امل�ضار  ال�ضركات  اأمــوال  للتاأميـم، اأ - أل تخ�ضــع  املجلـــ�س،  اإليها وموجوداتهـــا فـي دول  امل�ضار  ال�ضركات  اأمــوال  اأ - أل تخ�ضــع 

اأو امل�ضادرة، اأو األ�ضتيالء، وأل يجوز اأن تكون حمال للحرا�ضة اأو احلجز اإأل تنفـيذا اأو امل�ضادرة، اأو األ�ضتيالء، وأل يجوز اأن تكون حمال للحرا�ضة اأو احلجز اإأل تنفـيذا 

حلكم ق�ضائي نهائي �ضادر من جهة ق�ضائية خمت�ضة فـي اأي دولة من دول املجل�س.حلكم ق�ضائي نهائي �ضادر من جهة ق�ضائية خمت�ضة فـي اأي دولة من دول املجل�س.

ب - اإعفاء اأموال ال�ضركات امل�ضار اإليها وعملياتها املالية من اأي قيود على حتويل العملة ب - اإعفاء اأموال ال�ضركات امل�ضار اإليها وعملياتها املالية من اأي قيود على حتويل العملة 

قد تفر�س من قبل اأي دولة من دول املجل�س.قد تفر�س من قبل اأي دولة من دول املجل�س.

ج - ج - اإعفاء اأ�ضول ال�ضركات امل�ضار اإليها واأموالها واإيراداتها وعملياتها امل�ضرح بها مبوجب اإعفاء اأ�ضول ال�ضركات امل�ضار اإليها واأموالها واإيراداتها وعملياتها امل�ضرح بها مبوجب 

اأيا كان نوعها فـي جميع  ال�ضرائب والر�ضوم  األأ�ضا�ضية من  واأنظمتها  اأيا كان نوعها فـي جميع هذه األتفاقية  ال�ضرائب والر�ضوم  األأ�ضا�ضية من  واأنظمتها  هذه األتفاقية 

دول املجل�س ومن اأي ا�ضتقطاعات مفرو�ضة قانونا فـي اأي من هذه الدول وي�ضتثنى من ذلكدول املجل�س ومن اأي ا�ضتقطاعات مفرو�ضة قانونا فـي اأي من هذه الدول وي�ضتثنى من ذلك  

الر�ضوم امل�ضتحقة مقابل اأي خدمات حت�ضل عليها ال�ضركات من اأي مرفق عام.الر�ضوم امل�ضتحقة مقابل اأي خدمات حت�ضل عليها ال�ضركات من اأي مرفق عام.

املادة )55( من هذه( من هذه   املادة )( من  البند )11( من  اأحكام  املوؤ�ض�ضة مبوجب  ال�ضركات  اأع�ضاء جمال�س  البند )يعفى  اأحكام  املوؤ�ض�ضة مبوجب  ال�ضركات  اأع�ضاء جمال�س  يعفى   -   -  22

األتفاقية وموظفوها من اأي �ضرائب اأو ر�ضوم على املرتبات، اأو املكافاآت التي يتقا�ضونها األتفاقية وموظفوها من اأي �ضرائب اأو ر�ضوم على املرتبات، اأو املكافاآت التي يتقا�ضونها 

من هذه ال�ضركات، ومتنح لهم الت�ضهيالت اخلا�ضة بال�ضفر، واألإقامة فـي دولة املقر، من هذه ال�ضركات، ومتنح لهم الت�ضهيالت اخلا�ضة بال�ضفر، واألإقامة فـي دولة املقر، 

وغريها من دول املجل�س، لتمكنهم من اأداء مهامهم، وذلك كله وفقا للقوانني واألأنظمة وغريها من دول املجل�س، لتمكنهم من اأداء مهامهم، وذلك كله وفقا للقوانني واألأنظمة 

املعمول بها فـي كل دولة.املعمول بها فـي كل دولة.
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املــادة ) 8 (

�شريــــة املعلومـــــات

تعترب كافة املعلومات املتبادلة بني األأطراف امل�ضاركة فـي النظام �ضرية بطبيعتها وأل يجوز تعترب كافة املعلومات املتبادلة بني األأطراف امل�ضاركة فـي النظام �ضرية بطبيعتها وأل يجوز 
اأطراف هذه األتفاقية  النظام. وتلتزم  اإأل ألأغرا�س ت�ضغيل  ا�ضتخدامها  اأو  اأطراف هذه األتفاقية األإف�ضاح عنها  اإأل ألأغرا�س ت�ضغيل النظام. وتلتزم  ا�ضتخدامها  اأو  األإف�ضاح عنها 
هذه  من  ان�ضحابهم  بعد  حتى  املعلومات  �ضرية  على  باحلفاظ  وم�ضغله  النظام  فـي  هذه وامل�ضاركني  من  ان�ضحابهم  بعد  حتى  املعلومات  �ضرية  على  باحلفاظ  وم�ضغله  النظام  فـي  وامل�ضاركني 
األتفاقية اأو اإنهاء تعيينهم كم�ضغلني للنظام اأو تعليق اأو انتهاء ع�ضويتهم اأو م�ضاركتهم فـي النظام.األتفاقية اأو اإنهاء تعيينهم كم�ضغلني للنظام اأو تعليق اأو انتهاء ع�ضويتهم اأو م�ضاركتهم فـي النظام.

وا�ضتثناء مما تقدم:وا�ضتثناء مما تقدم:

11- يجوز األإف�ضاح عن املعلومات املتعلقة بالنظام واخلا�ضة باأحد البنوك املركزية بعد - يجوز األإف�ضاح عن املعلومات املتعلقة بالنظام واخلا�ضة باأحد البنوك املركزية بعد 
املوافقة الكتابية من البنك املركزي املعني بهذه املعلومات ومن خالله.املوافقة الكتابية من البنك املركزي املعني بهذه املعلومات ومن خالله.

اإذا كان األإف�ضاح  اأي معلومات يتم احل�ضول عليها من النظام  اإذا كان األإف�ضاح - يجوز األإف�ضاح عن  اأي معلومات يتم احل�ضول عليها من النظام  22- يجوز األإف�ضاح عن 
تنفـيذا ألأحكام القانون اأو بناء على طلب جهة ق�ضائية خمت�ضة.تنفـيذا ألأحكام القانون اأو بناء على طلب جهة ق�ضائية خمت�ضة.

املــادة ) 9 (

ت�شويـــة املنازعـــــات

تعمل دول املجل�س اأطراف هذه األتفاقية على ت�ضوية اأي نزاع ين�ضاأ بينها ب�ضاأن هذه تعمل دول املجل�س اأطراف هذه األتفاقية على ت�ضوية اأي نزاع ين�ضاأ بينها ب�ضاأن هذه األتفاقية األتفاقية 
بالطرق الودية ولها باتفاقها اإذا تعذر ت�ضويته طبقا ملا تقدم عر�س النزاع على التحكيمبالطرق الودية ولها باتفاقها اإذا تعذر ت�ضويته طبقا ملا تقدم عر�س النزاع على التحكيم وفقا  وفقا 
اإلى الهيئة  اأحيل النزاع  اإلى الهيئة لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فاإن مل يتفقوا على التحكيم  اأحيل النزاع  لقواعد التحكيم التي يتفق عليها، فاإن مل يتفقوا على التحكيم 

الق�ضائية األقت�ضادية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.الق�ضائية األقت�ضادية ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

املــادة ) 10 (

األن�شحـــاب مــن األتفاقيـــة

يجوز ألأي دولة من دول املجل�س من اأطراف هذه األتفاقية األن�ضحاب منها ب�ضرط التزامها يجوز ألأي دولة من دول املجل�س من اأطراف هذه األتفاقية األن�ضحاب منها ب�ضرط التزامها 
با�ضتيفاء كافة املتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها املرتتبة على م�ضاركتها فـي النظام.با�ضتيفاء كافة املتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها املرتتبة على م�ضاركتها فـي النظام.

املــادة ) 11 (

اإنهاء اأو تعليق ع�شوية اأحد األأطراف

يجوز اإنهاء اأو تعليق ع�ضوية اأي طرف من اأطراف هذه األتفاقية فـي حال قيامه باألإخالل يجوز اإنهاء اأو تعليق ع�ضوية اأي طرف من اأطراف هذه األتفاقية فـي حال قيامه باألإخالل 
باأي من اأحكامها اأو بالنظام ب�ضرط موافقة جميع األأطراف األأخرى.باأي من اأحكامها اأو بالنظام ب�ضرط موافقة جميع األأطراف األأخرى.
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املــادة ) 12 (

التف�شيــــر

تخت�س جلنة املحافظني بتف�ضري اأحكام هذه األتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.تخت�س جلنة املحافظني بتف�ضري اأحكام هذه األتفاقية وتكون قراراتها ملزمة.

املــادة ) 13 (

تعديــل األتفاقيـــة

يتم تعديل هذه األتفاقية باتفاق جميع األأطراف املوقعة عليها ويخ�ضع نفاذ التعديل لذات يتم تعديل هذه األتفاقية باتفاق جميع األأطراف املوقعة عليها ويخ�ضع نفاذ التعديل لذات 
األإجراءات املن�ضو�س عليها فـي املادة )األإجراءات املن�ضو�س عليها فـي املادة )1414( من هذه األتفاقية.( من هذه األتفاقية.

املــادة ) 14 (

النفــــــاذ

تقر هذه األتفاقية من قبل املجل�س األأعلى وت�ضادق عليها الدول األأع�ضاء وفق األإجراءات تقر هذه األتفاقية من قبل املجل�س األأعلى وت�ضادق عليها الدول األأع�ضاء وفق األإجراءات 
املتبعة فـي كل دولة من دول املجل�س، وتعترب األتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ اإيداع وثيقة املتبعة فـي كل دولة من دول املجل�س، وتعترب األتفاقية نافذة اعتبارا من تاريخ اإيداع وثيقة 
ت�ضديق الدولة الثانية لدى األأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ويعمل ت�ضديق الدولة الثانية لدى األأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ويعمل 

بها من قبل الدول امل�ضادقة عليها.بها من قبل الدول امل�ضادقة عليها.

حررت هذه األتفاقية باللغة العربية بتاريخ ........ املوافق ........ من اأ�ضل واحد يودع حررت هذه األتفاقية باللغة العربية بتاريخ ........ املوافق ........ من اأ�ضل واحد يودع 
لـــدى األأمانـــة العامة لدول املجل�س وت�ضلم ن�ضخة منــه مطابقة لالأ�ضل لكل دولـــة طــرف لـــدى األأمانـــة العامة لدول املجل�س وت�ضلم ن�ضخة منــه مطابقة لالأ�ضل لكل دولـــة طــرف 

فـي هذه األتفاقية.فـي هذه األتفاقية.

دولة دولة األإمارات العربية املتحدةاألإمارات العربية املتحدة
............................................

مملكـــة البحريـــنمملكـــة البحريـــن
............................................

اململكة العربية ال�شعوديةاململكة العربية ال�شعودية
............................................

�شلطنـة عمــان�شلطنـة عمــان
............................................

دولـــة قطـــردولـــة قطـــر
............................................

دولـــة الكويــــتدولـــة الكويــــت
............................................
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وزارة  الداخليـــة

قـــرار وزاري 

رقــم ١٩/2023

بتحديد عدد ممثلي الواليات فـي جمل�س ال�شورى للفرتة العا�شرة

ال�سلطانــــي  باملر�ســــوم  ال�ســـادر  ال�ســورى  جملــ�س  اأع�ســـاء  انتخابـــات  قانـــون  اإلى  ا�ستنــــادا 

رقـــم 2013/58،  

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يحدد عدد ممثلي الواليات فـي جمل�س ال�سورى للفرتة العا�سرة وفقا للملحق املرفق.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية.

�شـدر فـي:  3  مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: 2٥ مـن ينايــــــر 2023م

حمـود بـن فـي�شـل البو�شعيـدي

                                                                                      وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة
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ملحق عدد ممثلي الواليات فـي جمل�س ال�شورى للفرتة العا�شرة

اأوال : الواليات املمثلة بع�سوين اثنني:

الواليـــــةم
مطــــــــــــــــــــــــــرح1
العامــــــــــــــــرات2
بو�ســـــــــــــــــــــــــــــــر 3
ال�سيـــــــــــــــــــــــــــب٤
قريــــــــــــــــــــــــــــات 5
�ساللـــــــــــــــــــــــــة ٦
الربميـــــــــــــــــــي7
نـــــــــــــــــــــــــــــــــزوى8
بهـــــــــــــــــــــــــــــــــالء٩

اإزكـــــــــــــــــــــــــــــــــــي10
�سمائــــــــــــــــــــــــــــــل11
بــــدبـــــــــــــــــــــــــــــــد12
�سحـــــــــــــــــــــــــــــــار 13
�سنـــــــــــــــــــــــــــــــا�س1٤
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى15
�سحــــــــــــــــــــــــــــم1٦
اخلابــــــــــــــــــورة17
ال�سويـــــــــــــــــــــــق18
الر�ستــــــــــــــــــــاق1٩
بركــــــــــــــــــــــــــــــــاء20
امل�سنعـــــــــــــــــــــــــة 21
�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــور22
جعـالن بنـي بـوح�ســن23

جعـالن بنـي بـوعلـــــي 2٤
اإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء25
امل�سيبــــــــــــــــــــــي 2٦
عبـــــــــــــــــــــــــــــري27
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ثانيا : الواليات املمثلة بع�سو واحد:

الواليـــةم

م�سقــــــــــط1

طاقـــــــــــــــــة 2

مربــــــــــاط3

رخيــــــــوت٤

ثمريـــــــــت5

�سلكـــــــوت٦

املزيونـــــــة7

مق�ســـــــــــن8

�سليم وجزر احلالنيات٩

�ســــــــــــــــــدح 10

خ�ســـــــــــب11

دبـــــــــــــــــــــــــا12

بخـــــــــــــــــــاء13

مدحــــــــــاء1٤

حم�ســـــــــة 15

ال�سنينــــــــة1٦

منــــــــــــــــــــح17

احلمــــراء18

الواليـــةم

اأدم1٩

اجلبل االأخ�سر20

العوابـي21

نخـــــــــــــل22

وادي املعاول23

الكامل والوافـي2٤

م�سرية 25

بديــــــــــــة 2٦

القابـــــل27

وادي بني خالد28

دماء والطائيني 2٩

�سنـــــــــــاو30

ينقــــــــــل 31

�سنـــــــك 32

هيمـــــــاء33

حمـوت3٤

الدقــــم35

اجلــــازر3٦
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وزارة العمـــــل

قـــرار وزاري

رقــــم 2023/36 

باإ�صــدار نظــام قيــا�س كفــاية األأداء الوظيفـي

ا�صتنادا اإلى املر�صوم ال�صلطــاين رقم 2020/89 باإن�صــاء وزارة العــمل وحتديــد اخت�صا�صاتها 

واعتمـــاد هيكلهـــا التنظيمــــي،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 

يعمل باأحكام نظام قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي، املرفق.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�صـدر فـي:  3  مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: 2٥ مـن ينايــــــر 2023م

د. حماد بن �صعيد بن علي باعوين

                               وزيــــــــــــــــــــــر الــعــمـــــــــــــــــــــــــــل 
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نظــام قيــا�س كفــاية األأداء الوظيفـــي 

املــادة ) ١ (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر:

الوزارة: 

وزارة العمل.

الوحدة: 

وحدات اجلهاز األإداري للدولة )املدنية( وغريها من األأ�صخا�س األعتبارية العامة.

التق�صيم املخت�س: 

دائرة املوارد الب�صرية اأو اأي تق�صيم اإداري اآخر يخت�س باإدارة النظام فـي الوحدة. 

النظام: 

نظام قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي. 

دورة قيا�س األأداء: 

الفرتة الزمنية املعتمدة فـي الوحدة لقيا�س اأداء حتقيق األأهداف والنتائج الرئي�صية 

للموظف. 

ا�صتمارة األأداء: 

الن�صبي  والوزن  الرئي�صية  والنتائج  األأهداف  فـيه  يو�صع  معتمد  اإلكرتوين  منوذج 

وامل�صتهدف لكل هدف ونتيجة رئي�صية فـي دورة قيا�س األأداء. 

الهدف: 

الغاية املطلوب حتقيقها خالل دورة قيا�س األأداء. 

النتيجة الرئي�صية: 

مقيا�س ذو قيمة م�صتهدفة يجب حتقيقها للو�صول اإلى الهدف. 
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وزن األأهداف والنتائج الرئي�صية: 

مقدار يعرب عن اأهمية األأهداف والنتائج الرئي�صية خالل دورة قيا�س األأداء.

امل�صتهدف: 

ن�صبة اأو تاريخ اأو عدد يو�صع لقيا�س حتقيق النتائج الرئي�صية خالل دورة قيا�س األأداء. 

تقدير الكفاية: 

الرئي�صية  األأهداف والنتائج  حتقيق  فـي  املوظف  ألأداء  النهائي  األإجمايل  امل�صتوى 

وفق املراتب املحددة فـي هذا ال�صاأن، وامل�صتندة على متو�صط نتائج اأداء دورات القيا�س 

ال�صنوية.

مراجعة األأداء: 

اإجراء يتم فـي نهاية العام ل�صمان التقييم العادل واملن�صف لنتائج تقييم كفاية األأداء، 

وا�صتيفاء املتطلبات الالزمة قبل اعتماد النتائج النهائية. 

منحنى توزيع الن�صب: 

عدد  اإجمايل  من  بن�صبة  ويح�صب  اأداء،  مرتبة  لكل  املوظفـني  عدد  عن  يعرب  مقدار 

املوظفـني بالوحدة. 

املــادة ) 2 ( 

ت�صري اأحكام هذا النظام على جميع موظفـي وحدات اجلهاز األإداري للدولة )املدنية( وغريها 

اأ�صهر،  �صتة   )6( على  تزيد  ملدة  اخلدمة  فـي  املوجودين  العامة  األعتبارية  األأ�صخا�س  من 

لتطبيقه  الالزمة  األإجراءات  النظام  هذا  باأحكام  املخاطبة  احلكومية  الوحدات  وتتخذ 

وو�صعه مو�صع التنفـيذ. 

املــادة ) 3 ( 

رئي�س  من  وتعتمد  النظام،  تطبيق  ومتابعة  ألإدارة  �صنوية  خطة  املخت�س  التق�صيم  يعد 

الوحدة وفقا للنموذج املعد من الوزارة. 
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املــادة ) ٤ ( 
الوحدة  األأداء تعميما لكافة موظفـي  املخت�س فـي بداية كل دورة قيا�س  التق�صيم  ي�صدر 
ي�صغلونها،  التي  الوظائف  طبيعة  بح�صب  الرئي�صية  والنتائج  األأهداف  و�صع  فـي  للبدء 

ويتبع فـي اإدخال األأهداف والنتائج الرئي�صية للموظف األآتي:

1 - يدخل كل موظف األأهداف والنتائج الرئي�صية فـي ا�صتمارة األأداء، والوزن الن�صبي 
فـي اخلطة  الواردة  الوحدة  وفقا ألأهداف  رئي�صية  ونتيجة  لكل هدف  وامل�صتهدف 
له،  التابع  التق�صيم  واأهداف  والتف�صيلية،  العامة  واخت�صا�صاتها  لها،  ال�صنوية 
وبطاقة الو�صف الوظيفـي املعتمدة، وعلى ما يتفق عليه ويعتمده امل�صوؤول املبا�صر.

 2 - يراجــع امل�صـــوؤول املبــا�صر نتــــائج الدورة ال�صابقـــة مع املوظف، ويقدم جوانب القــوة 
وفر�س التح�صني والتوجيه مبا ي�صهم فـي تطوير اأدائه، ويتاأكد من و�صوح األأهداف 
والنتائج الرئي�صية للدورة الالحقة وان�صجامها مع توجهات الوحدة، ثم اعتمادها، 
ويجوز تكليف املوظف بتحقيق اأهداف تخدم تق�صيمات تنظيمية اأخرى، على اأن يتم 

اعتمادها وتقييمها من قبل امل�صوؤول املبا�صر.

املــادة ) ٥ (
يكون تقدير تقييم كفاية األأداء الوظيفـي مبرتبة )ممتاز/ جميد/ كفء( اأو )جيد جدا/

فوق املتو�صط( اأو )جيد( اأو )مقبول/متو�صط/مر�س( اأو )�صعيف/غري مر�س(.

املــادة ) 6 (
وتكون  النظام،  هذا  من   )5( املادة  فـي  املحددة  املراتب  باإحدى  املوظف  اأداء  كفاية  تقدر 

درجات كل مرتبة على النحو األآتي: 

درجة التقديرمرتبة األأداء

 )90% اإلى 100%(ممتاز/ جميد/ كفء

 )80% اإلى اأقل من 90%(جيد جدا/ فوق املتو�صط

 )70% اإلى اأقل من 80 %(جيد 

 )55% اإلى اأقل من 70%(مقبول/متو�صط/مر�س

 )اأقل من 55%(�صعيف /غري مر�س
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املــادة ) 7 (
ت�صدر الوزارة النماذج واأل�صتمارات واألأدلة الالزمة لتطبيق اأحكام هذا النظام.

املــادة ) 8 (
تكون اإجراءات اإعداد تقارير قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي واعتمادها على النحو األآتي: 

اأداء املوظف با�صتخدام ا�صتمارة األأداء  1 - يقوم امل�صوؤول املبا�صر خالل ال�صنة مبتابعة 
وتقييم جميع دورات قيا�س األأداء.

2 - يقيم اأداء املوظف وفقا أل�صتمارة األأداء فـي نهاية كل فرتة زمنية حمددة فـي دورة 
قيا�س األأداء.

3 - تكون نتيجة تقييم األأداء ال�صنوية للموظف بح�صاب متو�صط درجات دورات القيا�س 
خالل العام بعد مراجعتها ومواءمتها مع منحنى توزيع الن�صب املعتمد من الوزارة. 
يجاوز  أل  مبا  املخت�س  التق�صيم  اإلى  الوظيفـي  األأداء  كفاية  قيا�س  تقارير  حتال   -  4
األأ�صبوع الثالث من �صهر يناير التايل للعام الذي مت فـيه التقييم، ألتخاذ األإجراءات 

الالزمة وفق نتائج تقييم اأداء املوظف. 
5 - يخطر املوظف مبرتبة الكفاية احلا�صل عليها بعد اعتمادها بالو�صيلة التي يحددها 

رئي�س الوحدة.
املــادة ) 9 (

يجب على الرئي�س املبا�صر عند اإعداد تقرير األأداء الوظيفـي للموظف الرجوع اإلى ا�صتمارة 
األأداء جلميع دورات قيا�س األأداء خالل العام، وتقرير األإجناز واأي م�صادر اأخرى ت�صاعد 

على حتقيق الدقة واملو�صوعية.
املــادة ) ١0 (

اأداء )ممتاز/جميد/كفء(،  على مرتبة  احلا�صلني  املوظفـني  اأ�صماء  الوحدة  داخل  تن�صر 
بالو�صيلة التي يحددها رئي�س الوحدة. 

املــادة ) ١١ (
يجوز للموظف التظلم من تقدير قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي وفق األأنظمة الوظيفـية 

التي ت�صري على الوحدة.
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املــادة ) ١2 (
ال�صوؤون  من  �صاأن  اأي  اإجراء  عند  الوظيفـي  األأداء  كفاية  تقييم  تقدير  اإلى  الرجوع  يتم 
وجوب  القانون  ين�س  التي  اأو  التقارير  لهذه  األ�صتناد  تتطلب  التي  للموظف  الوظيفـية 

الرجوع ب�صاأنها اإلى تقارير الكفاية. 
املــادة ) ١3 (

يعفى املوظف من و�صع األأهداف والنتائج الرئي�صية لدورة التقييم املعتمدة اإذا با�صر العمل 
ملدة تقل عن )6( �صتة اأ�صابيع فـي تلك الدورة ألأي �صبب من األأ�صباب. 

وحت�صب النتيجة النهائية لتقرير قيا�س كفاية األأداء الوظيفـي مبتو�صط التقارير ال�صابقة 
التي اعتمد فـيها األأداء الفعلي للموظف. 

املــادة ) ١٤ (
اأن  يتولى رئي�س الوحدة األإ�صراف على تطبيق اأحكام هذا النظام فـي الوحدة، ويجوز له 

يعهد اأو يفو�س فـي ذلك اأيا من وكالء الوزارة اأو من فـي حكمهم.

املــادة ) ١٥ (
ي�صدر وزير العمل منحنى توزيع الن�صب و�صوابط تطبيقه ونوع احلوافز واملكافاآت نهاية 

كل عام وفق املخ�ص�صات املعتمدة. 
املــادة ) ١6 (

يحدد رئي�س الوحدة دورة قيا�س األأداء، على اأأل تقل عن مرتني خالل العام.

املــادة ) ١7 (
يجوز ت�صكيل جلان فـي املديريات واألإدارات التابعة للوحدة برئا�صة امل�صوؤول األأعلى ملراجعة 

األأداء ومالءمة نتائج املوظفـني مع منحنى توزيع الن�صب.

املــادة ) ١8 (
يجوز لكل من الرئي�س األأعلى اأو الرئي�س املبا�صر تفوي�س اأحد �صاغلي الوظائف األإ�صرافـية 
للموظفـني،  الفعلي  واألأداء  الرئي�صية  والنتائج  األأهداف  باعتماد  ألإ�صرافه  اخلا�صعني 

واعتماد تقييم كفاية األأداء الوظيفـي.
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املركز الوطني لإلإح�صاء واملعلومات
قـــرار

 رقـم ٢٠٢٣/٩
باإ�صدار الإلئحة التنفـيذية لقانون اإلإح�صاء واملعلومات

ا�ستنادا اإلى نظام املركز الوطني لإلإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملـر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/40،
واإلى قانون اإلإح�ساء واملعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/55،

رقم 2001/29  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  اإلإح�سائي  للقانون  التنفـيذية  الإلئحة  واإلى 
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2004/7،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة اإلأولـــــى 

يعمل باأحكام الإلئحة التنفـيذية لقانون اإلإح�ساء واملعلومات، املرفقة.

املــادة الثانيــــة

تلغى الإلئحة التنفـيذية للقانون اإلإح�سائي امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف الإلئحة 
املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي: ٢٩ مـن جمادى اإلآخرة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٢٢ مـن ينايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٣م

د. خليفة بن عبداللـه بن حمد الربواين
الرئيـــــــــــــــــ�ض التنفـيــــــــــــــــــــذي 

للمركـــــز الوطنـــــي لإلإح�ســــــاء واملعلومــــات
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الإلئحـة التنفـيذيـة لقانـون اإلإح�صـاء واملعلومـات

الف�صــل اإلأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الإلئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ض 
عليه فـي قانون اإلإح�ساء واملعلومات امل�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات اإلآتية املعنى 

املبني قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 

القانــون: 

قانون اإلإح�ساء واملعلومات.

اإحداثيات املوقع: 

و�ســـف جغرافــــي للموقـــع مـــن خـــإلل نقطتــــني رقميتني معلومتني اإحداهمـــا فـــي ال�ســرق 
واإلأخرى فـي ال�سمال.

خريطة اإلأ�صا�س الوطنية: 

خريطة رقمية معدة من قبل اجلهات املخت�سة مبا يتوافق مع نظام اإلإحداثيات الوطني.

الرتخي�س اإلإح�صائي: 

املوافقة ال�سادرة من املركز للمرخ�ض له إلإجراء م�سح اأو ا�ستطإلع.

املرخـ�س لـه: 
ال�سخــــــ�ض الطبيعــــــي اأو اإلعتبــــاري احلا�ســـل علــــى الرتخيـــ�ض اإلإح�سائــي وفقـــا إلأحكـــــام 

هــذه الإلئحــة.

املــادة ) ٢ (

يجــــوز للمركــــز تقدمي خدمات اإح�سائية خا�ســـة بعد �سداد الر�سوم املقــررة وفقــا للملحـــق 
رقم )1( املرفق بهذه الإلئحة، ومنها:

توفـري البيانات واملعلومات غري املن�سورة، وفقا إلأحكام املادة )30( من القانون.    1
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اخلدمات اإل�ست�سارية اإلإح�سائية، وت�سمل:    2

اأ   ت�سميم خطة عمل لتنفـيذ ن�ساط اإح�سائي. 

ب   مراجعــة اأو اإعداد جزء من الن�ساط اإلإح�ســائي )مثل: تطوير منهجيــة، ت�سميـــم 
عينة، �سحب عينة، ت�سميم اأو مراجعة ا�ستمارة، معاجلة اأو حتليل بيانات(.

ج   تنفـيذ ن�ساط اإح�سائي اأو جزء منه.

د   اإعداد درا�سة اأو تقرير. 

هـ   اإجراء ا�ستطإلع اأو تنفـيذ م�سح.

تقدمي برامج تدريبية اإح�سائية.   3

اأي خدمـــات اإح�سائية اأخرى تدخل فـي نطاق عمل املركز، ويوافـــق عليهـــا الرئـــي�ض    4
التنفـيذي. 

املــادة ) ٣ (  
ت�سنف اإلإح�ساءات الر�سمية وفقا للملحق رقم )2( املرفق بهذه الإلئحة.

الف�صــل الثانــي
ترخيــ�س الن�صــاط اإلإح�صائــي

املــادة ) ٤ ( 
يحظر على اإلأفراد واجلهات غري احلكومية القيام باأي م�سح اأو ا�ستطإلع اإإل بعد احل�سول 

على ترخي�ض اإح�سائي.

املــادة ) 5 (
يقدم طلب احل�سول على الرتخي�ض اإلإح�سائي اإلى املركز على النموذج املعد لهذا الغر�ض، 
بعد �سداد الر�سوم املقررة وفقا للملحق رقم )3( املرفق بهذه الإلئحة، مرفقا به امل�ستندات 

واملتطلبات اإلآتية: 
ن�سخة من البطاقة ال�سخ�سية اأو ال�سجل التجاري.   1

درا�ســـة جــدوى عــن الن�ســـاط اإلإح�سائــــي، مت�سمنة الهــــدف منــــه، ونطـــاق املنطقــــة    2
اجلغرافـيـة للن�ســـاط اإلإح�سائي، واملنهجيــــة اإلإح�سائية لت�سميم العينة الع�سوائية، 

وحتديد حجمها، والفرتة الزمنية املحددة لتنفـيذ الن�ساط اإلإح�سائي.
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موافقات اجلهات اإلأخرى املعنية مبو�سوع الن�ساط اإلإح�سائي.   3

بيانات اجلهة املمولة للن�ساط اإلإح�سائي.   4

تعهد باحلفاظ على �سرية البيانات اخلا�سة بالن�ساط اإلإح�سائي.    5

اإلأ�ساليب واإلأدوات امل�ستخدمة جلمع البيانات اخلا�سة بالن�ساط اإلإح�سائي.    

املــادة ) 6 (

يجب على املركز البت فـي طلب الرتخي�ض اإلإح�سائي خإلل )30( ثإلثني يوما من تاريخ 
تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للطلب. 

ويجوز ل�ساحب ال�ساأن التظلم اإلى الرئي�ض التنفـيذي خإلل )0 ( �ستني يوما من تاريخ 
اإخطاره  تاريخ  من  اأو  ال�سابقة،  الفقرة  فـي  عليها  املن�سو�ض  يوما  الثإلثني   )30( انتهاء 
تقدميه،  تاريخ  من  يوما  ثإلثني   )30( خإلل  التظلم  فـي  البت  ويجب  الرف�ض،  بقرار 

ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.

املــادة ) 7 (

ي�ســــدر الرتخيــــ�ض اإلإح�سائـــي ملـــدة )3( ثإلثة اأ�سهــر اأو ) ( �ستة اأ�سهر قابلة للتجديـد، 
على اأن يقدم طلب التجديد قبل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ انتهائه.

املــادة ) 8 (

يجوز للجامعات والكليات واملعاهد واملدار�ض واإلأكادمييني والطلبة الدار�سني داخل �سلطنة 
عمان، والطلبة العمانيني الدار�سني خارج �سلطنة عمان، اإجراء اإلأن�سطة اإلإح�سائية دون 
اأن يكون  احلاجة للح�سول على الرتخي�ض اإلإح�سائي، ويكتفى مبوافقة املركز، �سريطة 
واأن يتم تقدمي ما يثبت ذلك  اأكادمييا،  اأو  اإلإح�سائي علميا  الن�ساط  اإجراء  الغر�ض من 

للمركز. 
كما يجوز للجهات احلكومية اإجراء اإلأن�سطة اإلإح�سائية بعد احل�سول على موافقة املركز. 

املــادة ) ٩ (

يجــــب علــــى املرخــــ�ض لـــه اإبراز الرتخي�ض عند ممار�ســــة الن�ساط اإلإح�سائـي املرخــ�ض بــه 
متى ما طلب منه ذلك. 
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املــادة ) ١٠ (
مع عدم اإلإخإلل باإللتزامات الواردة فـي املادة )27( مـــن القانـــون، يلتزم القائــم واملكلـــف 

باإلأن�سطة اإلإح�سائية باإلآتي: 
اإللــتزام باملفاهيـــم والتعاريف والت�سانيف واملعايري الفنيــة واإلأ�ساليــب اإلإح�سائيــة    1

واملناهج العلمية املعتمدة من املركز.

احل�سول على موافقة امل�ستجيب قبل اإجراء الدرا�سة.   2

الن�ساط اإلإح�سائي يقع    3 احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة متى كان تنفـيذ 
وقواعدها  ب�سيا�ساتها  اإللتزام  مع  اجلهات،  تلك  إلخت�سا�ض  خا�سعة  اأماكن  فـي 

و�سروطها.

باحرتام وحيادية ومو�سوعية،    4 اإلإح�سائي  الن�ساط  اإلأ�سخا�ض حمل  التعامل مع 
وعدم حماولة التاأثري عليهم للح�سول على نتائج اإح�سائية معينة.

عدم اإجراء ا�ستطإلع مع اأفراد تقل اأعمارهم عن )18( ثمانية ع�سر عاما، اإإل بعد    5
احل�سول على موافقة اأولياء اأمورهم.

عدم اإجراء اأي ا�ستطإلع مع اأفراد ناق�سي اإلأهلية القانونية اأو فاقديها.    

املحافظة على �سرية البيانات الفردية وعدم اإلإف�ساح عنها باأي حال من اإلأحوال.   7

اإللتزام بنطاق الن�ساط اإلإح�سائي املحدد فـي الرتخي�ض، كاملكان والفرتة الزمنية    8
وامل�ستجيبني.

املركز،    9 التي يحددها  ال�ساعات  امل�ستجيبني خإلل  التوا�سل مع  يكون  باأن  اإللتزام 
ويجب احل�سول على موافقة م�سبقة من املركز للتوا�سل فـي غري تلك ال�ساعات.

بالن�ســاط اإلإح�سائــي    10 املتعلقــة  بالبيانــــات واملعلومــــات اإلإح�سائيـة  املركـــز   تزويـــد 
الذي يقوم به، متى طلب منه ذلك.

عـــدم اإجـــراء اأي تعديـــإلت اأو تغيريات فـي نتائج الن�ساط اإلإح�سائــي وخمرجاتــه    11
علــى وجــه مغايــر حلقيقتهـــــا، اأو ا�ستخدامهــــا لإلإ�ســــاءة اإلـــى الدولـــة ومنجزاتهـــا 

باأي �سورة كانت.

التعاون التام مع موظفـي املركز، ومتكينهم من اإلطإلع على ال�سجإلت والوثائق    12
املتعلقة بالن�ساط اإلإح�سائي.
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تزويــــد املركز بتقريـــر مف�سل عن الن�ساط اإلإح�سائي املرخ�ض به فــي اأي مرحلــة    13
مـــن مراحـــل تنفـيــــذه، اأو عنـــد اإلنتهـــاء منــه، اأو قبل اعتماد النتائج النهائية لــه، 

بناء على طلب املركز.

املــادة ) ١١ (
يجوز للمركز تعديل الرتخي�ض اإلإح�سائي من تلقاء نف�سه وفقا ملتطلبات امل�سلحة العامة 
على اأن يخطر املرخ�ض له بالتعديل واأ�سبابه، كما يجوز تعديل الرتخي�ض اإلإح�سائي بناء 

على طلب املرخ�ض له. 

املــادة ) ١٢ (
ينتهي الرتخي�ض اإلإح�سائي بانتهاء مدته اأو بانتهاء الن�ساط الذي مت الرتخي�ض من اأجله.

املــادة ) ١٣ (
يجوز للرئي�ض التنفـيذي اإلغاء الرتخي�ض اإلإح�سائي فـي احلاإلت اإلآتية:

بناء على طلب املرخ�ض له.   1

ملقت�سيات حتقيق امل�سلحة العامة.   2

خمالفة املرخ�ض له إلأحكام هذه الإلئحة، اأو ال�سروط التي منح الرتخي�ض مبوجبها.   3

عدم قيام املرخ�ض له باإزالة اأ�سباب املخالفة خإلل املدة املحددة فـي اإلإخطار املوجه    4
لــه من املركز. 

املــادة ) ١٤ (
ي�سرتد املرخ�ض لــه ر�سم الرتخي�ض اإلإح�سائــي اأو جزءا منه فـي حالــة اإلغائــه اأو تعديلــه 

ملقت�سيات امل�سلحة العامة.

املــادة ) ١5 (
يجب على اجلهات احلكومية احل�سول على موافقة املركز عند اإل�ستعانة بجهات غري حكومية 

إلإجراء م�سح اأو ا�ستطإلع.
كما يجب على اجلهات غري احلكومية التي تتم اإل�ستعانة بها احل�سول على الرتخي�ض 
اإلإح�سائي، واملوافقة على خطة العمل الفنية قبل البدء فـي تنفـيذ الن�ساط اإلإح�سائي، 

واتخاذ اإلإجراءات الإلزمة ل�سمان �سريان الرتخي�ض اإلإح�سائي حتى نهاية امل�سروع. 
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الف�صــل الثالـــث
�صوابـط اإجـراء اإلأن�صطـة اإلإح�صائيـة

املــادة ) ١6 (
يجب على اجلهات احلكومية وغري احلكومية عند اإجراء اأي ن�ساط اإح�سائي مت�سل بالبعد 

اجلغرافـي، اإللتزام باإلآتي:
التاأكد من تطابق البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي مع النظام اإلإحداثي اأ   

.)Geospatial Coordinate WGS84( املرجعي العاملي

اأثناء جتميع اإحداثيات ب    اأ�سا�سية فـي  ا�ستخدام خريطة اإلأ�سا�ض الوطنية كخريطة 
املوقع.

احلر�ض على مواءمة البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي مع خريطة اإلأ�سا�ض ج   
الوطنية.

اأن يكون جمع البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي مع اإحداثيات املوقع عند د   
اأدنى وحدة جغرافـية ممكنة وفقا لطبيعة هذه البيانات واملعلومات، على اأن تكون 

وفق امل�ستويات اإلآتية:

املبنى.   1

احللة/احلارة.   2

احلي.   3

 قرية/مدينة.   4

 مركز اإداري.   5

 نيابة.    

الوإلية.   7

 املحافظة.   8

 �سلطنة عمان.   9

هـ    جمع وحتديث كافة البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي )املتوفرة باإحداثيات( 
من مالكيها وفقا لوثيقة ملكية البيانات املكانية املعتمدة فـي �سلطنة عمان. 
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املــادة ) ١7 (

يلتــــزم املكلـــف باإلأن�سطــة اإلإح�سائية با�ستخراج بطاقة تعريفـيـة خا�سة �سادرة عن املركز، 
بهـا �سورتــه ومعلوماتــه ال�سخ�سيــة وا�ســم اجلهــة غيـــر احلكوميـــة التي يعمل بهـا، ونــوع 
الرتخي�ض اإلإح�سائي ومو�سوعه ومدة �سإلحيته، واأي بيانات اأخرى يرى املركز �سرورة 

اإدراجها فـي البطاقة، وفقا للر�سوم املحددة فـي امللحق رقم )3( املرفق بهذه الإلئحة.

املــادة ) ١8 (

يجــب علــى القائـــم باإلأن�سطـــة اإلإح�سائية واملكلــف باإلأن�سطـــة اإلإح�سائيـــة فـي حالـــة عــدم 
اإملامهما باللغة العربية، تاأدية الق�سم قبل ممار�سة مهامهما اأمام م�سوؤوليهما املبا�سرين، 
على اأن ميثل القائمني واملكلفـني فـي اأدائها اإذا كانوا اأ�سخا�سا اعتبارية مإلكها اأو املفو�سون 

بالتوقيع عنها، وفقا لل�سيغة اإلآتية:
“ I swear to god the almighty to perform my duties sincerely and honestly and 

not to give any information obtained from my work to any individual or entity 

in violation of provisions of Statistics and information Law.” 

املــادة ) ١٩ (

يجب على القائم واملكلف باإلأن�سطة اإلإح�سائية القيام باإلآتي: 
اأداء الن�ساط اإلإح�سائي بكل مهنية، وحياد.   1

عدم اإلإف�ســاح اأو منح اأي بيانـــات اأو معلومات اإح�سائية إلأي فـــرد اأو جهـــة حكوميـــة    2
اأو غري حكومية اإإل فـي احلاإلت املحددة فـي القانون.

عدم اإف�ساء البيانات واملعلومات التي يطلعان عليها بحكم وظيفتيهما اأو عملهما اإذا    3
اأو مبقت�سى تعليمات ت�سدر بذلك، وي�ستمر هذا احلظــر  كانـت �سريــة بطبيعتهـــا 

قائما بعد انتهاء العإلقة الوظيفـية.

قيد كافة اإجراءات الن�ساط اإلإح�سائي فـي حما�سر ورقية اأو اإلكرتونية يتم اإعدادها    4
لهذا الغر�ض.

القيـام بالن�ســاط اإلإح�سائــي اإمـــا عن طريـــق مركــــز ات�ســـاإلت اأو باإلنتقال للجهـــة    5
اأو املكان املراد القيام بالن�ساط اإلإح�سائي فـيه، وفقا للرتخي�ض اإلإح�سائي. 
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قيد كافة البيانات واملعلومات اإلإح�سائية فـي النظام اإلإح�سائي اإلإلكرتوين املعد     
لذلك من قبل اجلهة .

املراد    7 عنه،  امل�سوؤول  اأو  املالك  من  املبنى  اأو  املن�ساأة  لدخول  موافقة  على  احل�سول 
القيام بالن�ساط اإلإح�سائي فـيه، واإثبات ذلك، كما يجب اإثبات الرف�ض فـي املح�سر 

املعد لهذا الغر�ض.

اإلحتفاظ بالبيانات واملعلومات اإلإح�سائية فـي مقر اجلهة، وعدم حفظها اأو ن�سخها    8
فـــي اأقـــــــــرا�ض اأو حافظـــــات بيانـــــــات اإلكرتونيـــــــة خارجيـــــــة اأو اأي و�سيلـــــة اأخـــــرى، 

لغيــــر اإلأغرا�ض اإلإح�سائية.

التاأكــــــد من �سحــــة اإدخــال البيانــات واملعلومات ودقتها، والتحقــق من عـــدم اإدخـــال    9
اأي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة. 

اإح�سائية، وعند اطإلع    10 اأو معلومات  بيانات  اأي  املبا�سر عند فقدان  امل�سوؤول  اإبإلغ 
اأطراف غري مرخ�سني على تلك البيانات واملعلومات.

توثيــــق البيانــــات الو�سفـيـــة للبيانـــات اأو املعلومـــات اخلا�ســة بالن�ســـاط اإلإح�سائـــي    11
وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�ض. 

الف�صل الرابع
    نطــاق الن�صــاط اإلإح�صائـــي

املــادة ) ٢٠ (
يجب على القائم واملكلف باإلأن�سطة اإلإح�سائية اإللتزام باإلأماكن اجلائز القيام باأعمال 

الن�ساط اإلإح�سائي فـي نطاقها، وذلك وفقا لإلآتي:
 املنازل: فـي اإلأماكن املخ�س�سة للجلو�ض كال�ساإلت واملجال�ض.    1

املباين التي حتتوي على �سقق اأو وحدات �سكنية: فـي اإلأماكن املخ�س�سة للخدمات    2
العامة واإل�ستقبال.

مفتوح    3 اآخر  مكان  واأي  واملمرات،  اإل�ستقبال،  واأماكن  البهو  فـي  والنزل:  الفنادق 
للجمهور ب�سكل عام.

مواقع اإلإن�ساءات: فـي مكاتب اإلإدارة.   4

مواقع التعدين: فـي مكاتب اإلإدارة.    5
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املباين امل�ستخدمة فـي اإلأن�سطة املتعلقة بال�سناعات: فـي مكاتب اإلإدارة.     

املحإلت التجارية واملهنية: فـي اأماكن اإل�ستقبال.     7

املتعلقة    8 املرافق  اأو فـي  اأماكن اإل�ستقبال  اجلهات احلكومية وغري احلكومية: فـي 
بالن�ساط اإلإح�سائي، بح�سب اإلأحوال. 

ال�سفارات والقن�سليات: فـي اأماكن اإل�ستقبال، بعد التن�سيق مع وزارة اخلارجية.   9

اجلمعيات واجلهات الدولية : فـي اأماكن اإل�ستقبال، بعد التن�سيق مع وزارة اخلارجية.   10

املــادة ) ٢١ (
يجـــب علــــى القائم واملكلف باإلأن�سطــــة اإلإح�سائيـــة اإللتزام باإجـــراء الن�ســاط اإلإح�سائـــي 
فـي اإلأماكن املحددة فـي املادة )20( من هذه الإلئحة، بعد موافقة امل�سوؤولني عنها وفقا لإلآتي:

املن�ســـــــــاآت واملبانـــــي: مالك املبنى اأو املن�ساأة اأو من ميثله، اأو امل�سوؤول عن اإدارتها. اأ   

اجلهات احلكومية: امل�ســــوؤول عـــن ال�سمـــــاح لو�ســـــول اإلأ�سخــــــا�ض اإلــــى اإلأماكـــــن ب   
امل�ستهدفة فـي اجلهات احلكومية.

املبانــي والوحــــدات: املقيم فـي املباين اأو الوحدات.ج   

الف�صــل اخلامـــ�س
اإتاحــة البيانــات واملعلومـــات

املــادة ) ٢٢ (
يتولــــى املركــــز اإتاحــــة البيانـــــات واملعلومـــــات اإلإح�سائيـــــة ورقيــــــا واإلكرتونيا وفـــــق خطـــة 
عمــــل �سنويـــــة مقابــــل الر�ســوم املحـــددة وفقـــا للملحــق رقــــم )4( املرفـــق بهــــذه الإلئحــــــــة، 

وذلك من خإلل اإ�سدار اإلآتي: 

كتــــاب اإح�سائـــي �سنـــوي لإلإح�ساءات الوطنية ي�سمـــل جميع البيانــــات اإلإح�سائيـــة    1
املتوفرة.

ن�سرة اإح�سائية �سهرية باأهم املوؤ�سرات اإلإح�سائية اإلقت�سادية واإلجتماعية.   2

اأي ن�سرات اأو تقارير اإح�سائية دورية اأخرى متخ�س�سة تدعو احلاجة اإلى اإ�سدارها.   3

اإلإ�سقاطات ال�سكانية.   4

اأي ن�سرات اأو تقارير اإح�سائية غري دورية.    5
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املــادة ) ٢٣ (

يجب على اجلهات احلكومية التن�سيق مع املركز قبل ن�سر اأي بيانات اأو معلومات اأو درا�سات 

اأو موؤ�سرات اإح�سائية.

املــادة ) ٢٤ (

يحظر على اجلهات غري احلكومية تزويد املنظمات والهيئات الدولية واإلإقليمية ببيانات 

اأو معلومات اإح�سائية اإإل بعد احل�سول على موافقة املركز.

املـادة ) ٢5 (

يجـب عـلى القائــم واملكلــف باإلأن�سطـة اإلإح�سائية عند ن�ســـر واإتاحــة البيانـــات واملعلومـــات 

اإلإح�سائية اخلا�سة بعملهما اإللتزام باإلآتي: 

ا�ستخدام اأف�سل و�سائل الن�سر واإتاحة البيانات واملعلومات اإلإح�سائية.   1

ن�سر واإتاحة البيانات واملعلومات اإلإح�سائية ذات البعد اجلغرافـي املتوفرة باإحداثيات    2

با�ستخــــدام اخلرائـــــط اجلغرافـيــــة املكانيــة باأنواعها )الرقمية والورقية( املعتمـــدة 

فـي �سلطنة عمان.

اإللتزام ب�سيا�سة ن�سر وتبادل املعلومات املكانية املعتمدة فـي �سلطنة عمان عند ن�سر    3

واإتاحة البيانات واملعلومات ذات البعد اجلغرافـي املتوفرة.

مراعاة اجلودة وامل�سداقية.   4

اإللتزام باملحافظة على �سرية البيانات الفردية.   5

ن�سر واإتاحــــة البيانـــات واملعلومـــات اإلإح�سائيـــة فـي الوقت املحـــدد بح�ســـب اخلطــــط     

والربامج الزمنية املعتمدة من املركز.

حتديث البيانات واملعلومات اإلإح�سائية ب�سكل دوري ومنتظم.   7

التحقــق مـن عـــدم وجـــود اختــــإلف اأو ت�سارب بني البيانات واملعلومـــات اإلإح�سائيـــة    8

املراد اإتاحتها وتلك التي ميتلكها املركز.
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الف�صــل ال�صـــاد�س
ال�صجـــــإلت اإلإداريـــــة 

املــادة ) ٢6 (

 ) 0( قبل  املركز  موافقة  على  للح�سول  بطلب  تتقدم  اأن  احلكومية  اجلهات  على  يجب 
�ستني يوما على اإلأقل من اتخاذ اأي اإجراء يتعلق باإن�ساء اأو تعديل اأو تغيري نظــام اأو قاعدة 
بيانــــات ملعاجلــــة ال�سجــــإلت اإلإدارية، وعليهــــا اإللتـــزام بال�سوابط واإلإجـــــراءات ال�ســــادرة 

عن املركز فـي �ساأن ذلك. 

املــادة ) ٢7 (

يجب على اجلهات احلكومية ت�سنيف البيانات واملعلومات مبا يتوافق مع متطلبات املركز، 
و�سمان اإتاحتها للمركز.

الف�صـــل ال�صابـــع 
املخالفـــات والعقوبــــات

املــادة ) ٢8 (

اأو هذه  يجب على القائم واملكلف باإلأن�سطة اإلإح�سائية قيد اأي خمالفة إلأحكام القانون 
الإلئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما، تقع عند اإجراء اإلأن�سطة اإلإح�سائية، واإخطار 
م�سوؤوليهمــا املبا�ســـرين عنها خإلل مدة إل تزيد على )15( خم�سة ع�ســر يومــا مـــن تاريــخ 

وقوعها.

املــادة ) ٢٩ (

يجب على امل�سوؤول املبا�سر اإعداد حم�سر باملخالفة املرتكبة، واإحالته للجهات املخت�سة.

املــادة ) ٣٠ (

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذه الإلئحة بالعقوبات املن�سو�ض عليها فـي القانون. 
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امللحـــق رقــــم ) ١ (

ر�صوم اخلدمات اإلإح�صائية املقدمة 

من املركز الوطني لإلإح�صاء واملعلومات للجهات غري احلكومية

اخلدمــــة اإلإح�صائيـــــةم
مقــدار الر�صــم 

)بالريال العماين (

)3.000(توفـري البيانات واملعلومات غري املن�سورة )الفردية(1
ثإلثة اآإلف

)2.000(ت�سميم خطة عمل لتنفـيذ م�سح اإح�سائي2
األفان

)5.000(تطوير منهجية اإح�سائية3
خم�سة اآإلف

)3.000(ت�سميم عينة اإح�سائية4
ثإلثة اآإلف

)2.000(�سحب عينة اإح�سائية5
األفان

)3.000(ت�سميم ا�ستمارة اإح�سائية 
ثإلثة اآإلف

)2.000( مراجعة ا�ستمارة اإح�سائية7
األفان

)5.000(تنفـيذ م�سح اإلكرتوين8
خم�سة اآإلف

)50(تنفـيذ م�سح ميداين )للوحدة( فـي املدن 9
خم�سون

)90(تنفـيذ م�سح ميداين )للوحدة( فـي القرى10
ت�سعون
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اخلدمــــة اإلإح�صائيـــــةم
مقــدار الر�صــم 

)بالريال العماين (

11
تنفـيذ ا�ستطإلعات

)العينة اأقل من 00 1 �سخ�ض(
)10.000(
ع�سرة اآإلف

12
تنفـيذ ا�ستطإلعات

)العينة اأكرث من 00 1 �سخ�ض(
)20.000(
ع�سرون األفا

معاجلة البيانات واملعلومات اإلجتماعية13
)2.500(

األفان وخم�سمائة

معاجلة البيانات واملعلومات اإلقت�سادية14
)5.000(

خم�سة اآإلف

حتليل البيانات واملعلومات )اإلجتماعية(15
)15.000(

خم�سة ع�سر األفا

حتليل البيانات واملعلومات )اإلقت�سادية( 1
)30.000(
ثإلثون األفا

اإعداد درا�سة اأو تقرير اإح�سائي )اجتماعي(17
)15.000(

خم�سة ع�سر األفا

اإعداد درا�سة اأو تقرير اإح�سائي )اقت�سادي(18
)30.000(
ثإلثون األفا

19
عقد برامج تدريبية اإح�سائية 

)من 3 اإلى10 اأ�سخا�ض(
)10.000(
ع�سرة اآإلف

20
عقد برامج تدريبية اإح�سائية 

)من 11 اإلى 20 �سخ�سا(
)20.000(
ع�سرون األفا
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امللحــق رقــم ) ٢ (

ت�صنيــف اإلإح�صــاءات الر�صميــة

ت�سنـــف البيانـــات واملعلومـــات اإلإح�سائـــية الر�سميـــة اإلى اقت�ساديــة و�سكانيــة واجتماعيــة 
ودميوغرافـية وجغرافـية وتقنية وثقافـية وبيئية وغريها، وفقا لإلآتي:  

املعلومات العامة )اجلغرافـية(.   1
املناخ.    2
ال�سكان واإلإ�سكان.   3
العمالة.   4
الزراعة والرثوة ال�سمكية.    5
الطاقة والتعدين.    
التجارة.   7
النقل واإلت�ساإلت.   8
اإلقت�ساد واملال.   9
اخلدمات.   10
اإلأمن وال�سإلمة.   11
ال�سناعات.   12
اإلأ�سول والعمليات املالية.   13
اخلدمات امل�سرفـية.   14
املواليد والوفـيات والزواج والطإلق.   15
التوظيف.    1
البيئة.   17
البناء والهدم.   18
اجلرمية.   19
اإلأن�سطة الثقافـية.   20
التعليم.   21
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جهات املجتمع املدين.   22
جمعيات مهنية.    23
املواد الغذائية واإل�ستهإلكية.   24
الرعاية ال�سحية والتاأمني ال�سحي.   25
الدخل والنفقات واإلدخار.    2
املنازعات والت�سوية والتحكيم.   27
التاأمني.   28
اإل�ستثمار.   29
احلوكمة.   30
الهجرة واإلإقامة.   31
امللكية واإدارة املمتلكات.   32
خطط املعا�سات التقاعدية والتقاعد.   33
اإلأ�سعار والر�سوم وال�سرائب.   34
ال�سياحة والتطوير العقاري.   35
البحث العلمي والتطوير.    3
اخلدمات اإلجتماعية والرعاية اإلجتماعية وال�سمان اإلجتماعي )ذوو الدخل املحدود    37

وذوو اإلإعاقة(.
النقل والتخزين واخلدمات اللوج�ستية.   38
اإلأجور واإلأرباح و�ساعات العمل وتعوي�سات العمال.   39
موارد املياه.   40
البيع باجلملة والبيع بالتجزئة.   41
امل�ساركة املجتمعية.   42
اإلإعإلم.   43
الريا�سة.   44
اأي بيانات اأو معلومات اأخرى يرى املركز احل�سول عليها.   45
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امللحـــق رقـــم ) ٣ (

ر�صـوم الرتاخي�س اإلإح�صائية والبطاقات التعريفـية 

للجهــات غيــر احلكوميـــة واإلأفــراد

نـــــوع الر�صـــــــــم م
مقــدار الر�صــم 

)بالريال العماين(

 1
الرتخي�ض اإلإح�سائي إلإجراء م�سح /ا�ستطإلع 

اأو جزء منه ملدة )3( ثإلثة اأ�سهر
)20( 
ع�سرون

2
الرتخي�ض اإلإح�سائي إلإجراء م�سح/ا�ستطإلع

 اأو جزء منه للمدة من )3    ( اأ�سهر
)30( 
ثإلثون

جتديد الرتخي�ض اإلإح�سائي3
)20(

ع�سرون

تعديل الرتخي�ض اإلإح�سائي4
)15( 

خم�سة ع�سر

بدل فاقد اأو تالف للرتخي�ض اإلإح�سائي5
)10( 
ع�سرة

اإ�سدار بطاقة تعريفـية 
)15(

خم�سة ع�سر

جتديد البطاقة التعريفـية7
)15(

خم�سة ع�سر

بدل فاقد اأو تالف للبطاقة التعريفـية8
)10(
ع�سرة

تعديل بيانات البطاقة التعريفـية9
)10(
ع�سرة
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امللحــق رقــم ) ٤ (

ر�صــوم اإلإ�صـــدارات اإلإح�صائيـــة

م
نــوع اإلإ�صــدار اإلإح�صائــي

مقــدار الر�صــم 
)بالريال العماين(

الكتاب اإلإح�سائي ال�سنوي1 
)20(

ع�سرون

الن�سرة اإلإح�سائية ال�سهرية2
)7(
�سبعة

الن�سرات اأو التقارير اإلإح�سائية الدورية اإلأخرى3
)7(
�سبعة

اإلإ�سقاطات ال�سكانية4
)20(

ع�سرون

الن�سرات اأو التقارير اإلإح�سائية غري الدورية اإلأخرى 5
 )7(
�سبعة
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وزارة األأوقـاف وال�شـ�ؤون الدينيـة
ملخــــ�ص 

النظام األأ�شا�شي مل�ؤ�ش�شـــة طيبــة ال�قفـية اخلريية اخلا�شة

ا�ستنادا اإلى قانون األأوقاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٠٠/٦٥،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون األأوقـــاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم ٢٠٠١/٢٣، 

تقــــرر ن�ســــر ملــــخ�ص نظــــام "موؤ�س�سة طيبة الوقفـية اخلريية اخلا�سة" على النحو األآتي:

ا�شـــــم امل�ؤ�ش�شــــة : "موؤ�س�سة طيبة الوقفـية اخلريية اخلا�سة".
رقــــــــم القيـــــــــد: "٥٠".

األأهـــــــــــــــــــداف :
املجاألت    الزراعية وغريها من  اأو  ال�سناعية  اأو  العقارية  املجاألت  فـي  الوقفـي  التثمري 

وفقا ل�سوابط ال�سريعة األإ�سالمية فـي الوقف وتثمريه وتاأجريه.
اإحياء �سنة الوقف بتجديد الدعوة له من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية.  
جتديد الدور التنمــوي للوقف فـي اإطار تنظيمي يحقق التكامل بني م�سروعـــات الوقف.  
تلبية احتياجات املجتمع واملواطنني فـي املجاألت اخلريية املختلفة.  
حتقيق امل�ساركة املجتمعية فـي الدعوة للوقف، واإدارة م�سروعاته.  
اإدارة وا�ستثمار اأموال األأوقاف لرعاية اجلوامع وامل�ساجد ومدار�ص القراآن الكرمي وخلدمة   

القراآن الكرمي وعلومه. 
اإدارة وا�ستثمـــار اأمـــوال األأوقــاف ألأعمــال البــر واخليـــر كالتعليـم وعــالج املر�ســى ورعايــة   

الفقــراء وامل�ساكــني.

اإدارة امل�ؤ�ش�شــــــــة:
يتكـون جملـ�ص اإدارة املوؤ�س�سـة مـن )٧( �سبعـة اأع�سـاء، وتكـون مـدة عملـه )٣( ثـالث �سنـوات 

ميالدية من تاريخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

مــــ�ارد امل�ؤ�ش�شـــة:
اأموال األأوقاف التي تديرها املوؤ�س�سة.  
العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�سة.  
الهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص.  
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وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويـج اال�ستثمـار

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية 

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

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �صنوات اأخرى:

تاريخ الت�سجيلا�سـم ال�سركـةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2018/000042018/3/12رازور يو ا�س اأ ال ال �صي

2OM/ID/2018/000052018/3/12رازور يو ا�س اأ ال ال �صي

3OM/ID/2018/000062018/3/12رازور يو ا�س اأ ال ال �صي

4OM/ID/2018/000072018/3/18رازور يو ا�س اأ ال ال �صي

5OM/ID/2018/000082018/3/18رازور يو ا�س اأ ال ال �صي

6OM/ID/2018/000092018/3/18رازور يو ا�س اأ ال ال �صي

7OM/ID/2018/000102018/3/18رازور يو ا�س اأ ال ال �صي
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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 : 127248

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلافة العاملية اجلديدة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132443

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأوبار العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132620

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلو�س لالأعمال احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133078

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر را�سد عبد اللـه التوبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144269

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور طازجة وجمففة، توابل بودرة، قهوة، بن غري حمم�س، قرفة تابل، توابل، بهارات، 

ع�سل نحل، بذور ال�سم�سم توابل، متر هندي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحب بركة املوز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151425

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )منها القهوة وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة واملثلجة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوالة لال�ستثمارات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154800

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر )�سفريات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفريات اأكرب الهندية و�سركاه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157312

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليايل الظاهرة للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157357

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين فـي بيع باجلملة للم�سروبات الغازية والع�سائر واملياه املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سباح الربميي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157363

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرحابة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158625

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات، حلويات �سكرية، �سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج العا�سمة الذهبيــــــة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158663

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سل�سات طماطم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لل�سناعات الغذائية املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158825

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم وتنفـيذ الديكور الداخلي واخلارجي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء اإمطى للتجارة واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158900

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )تطبيقات الدعاية واألإعالن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن الياقوت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158919

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت التلفونية، معلومات حول األت�ساألت، األت�ساألت عرب �سبكات األألياف الب�سرية، 

ات�ساألت أل�سلكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية القطرية لالت�ساألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158924

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد اخلو�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158945

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مثلجات �ساحلة لالأكل )اآي�س كرمي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قي�س اأحمد ال�سيزاوي �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159239

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اأعمال فناين األأداء )مكتب اإداري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العربية ألإنتاج األأغذية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160072

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�س الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خطوط اللياقة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160085

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي األ�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيبة اأ�سد الدولية �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160098

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات �سناعية، م�ستح�سرات ت�سميد، اإ�سافات كيميائية اإلى مبيدات احل�سرات، اإ�سافات 

كيميائية اإلى مبيدات الفطريات، كيماويات للب�ستنة عدا مبيدات الفطريات واحل�سائ�س 

واحل�سرات والطفـيليات، مواد حافظة للبذور، اأمالح ال�سوديوم مركبات كيميائية، كيماويات 

للحراجة عدا مبيدات الفطريات واحل�سائ�س واحل�سرات والطفـيليات، كيماويات لت�سنيع 

الدهانات، حمليات ا�سطناعية م�ستح�سرات كيميائية، كيماويات لتنقية املاء، �سماد طبيعي، 

جينات البذور لالإنتاج الزراعي، م�ستح�سرات كيميائية لت�سنيع األأ�سباغ، �سماد حيواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منى نور الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160099

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األ�ست�ســـــارات املعماريـــــة، ر�ســــم ت�ساميــــم وخمططات األإن�ســاء، ت�سميم الديكـــور الداخلــي، 

تخطيط املدن، امل�سح، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سميم ال�سماء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للمنتجات البال�ستيكية واملطاطية للكبالت واملوا�سري وامل�سابك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم م�سقط ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160101

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )اأعمال جتارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناهل للخدمات التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160102

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تزيني الطعام بطبقة براقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سى بن حممد بن يو�سف البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160103

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريا فلور لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160104

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قار، ا�سفلت، �سنع مواد ولوازم العزل من املواد النفطية والكيميائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنية للمقاوألت والتجارة واإنتاج املواد األأولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160105

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سق األإعالنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهالل العاملية للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160107

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة العامرات احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160110

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )مقاوألت البناء والت�سييد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اململكة الهند�سية للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160111

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفراح البحري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160112

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جب�س مواد بناء، طالءات مواد بناء، طوب، ا�سمنت مائع، جب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة العاملية ملواد البناء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160114

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه ال�سكيلي العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160118

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم الكوثر املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160120

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجات الزراعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قي�سر الزراعية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160122

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نحو الريادة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160123

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح األأجهزة الكهربائية، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، اإ�سالح التنجيد، ت�سحيم 

اإعادة  املركبات،  تلميع  األآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  املركبات،  غ�سل  املركبات، 

املركبات  اإ�سالح  املركبات، م�ساعدات  تنظيف  املركبات،  باملطاط، �سيانة  األإطارات  تلبي�س 

املعطلة ت�سليح، خدمات الكهربائيني، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمري كليب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160124

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية، خدمات طب األأ�سنان، خدمات دور التمري�س، الرعاية ال�سحية، التمري�س 

الطبي، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن فـريى الزدجايل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160125

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفـيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرا�سيم لل�سيافة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160129

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نتظيم الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدراج ال�سياحي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160130

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات جتارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هم�س ال�سفا املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160254

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سباكة بريك الدون تو�سيل اأ�سطوانات الغاز تو�سيل مياه ال�سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد عبدالرحمن العجيلي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160424

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق والورق املقوى، املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية 

واملواد املكتبية بخالف األأثاث، مواد الل�سق امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، 

مواد الر�سم ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، مواد التوجيه والتدري�س، الرقائق 

واألأغطية واألأكيا�س البال�ستيكية للتعبئة والتغليف، حروف الطباعة وقوالب الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها لتجارة مواد البناء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160425

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  مواد  معادن،  خامات  منها،  خليط  وكل  نفـي�سة  غري  معادن 

معدنية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة، خردوات معدنية �سغرية، 

حاويات معدنية للتخزين اأو النقل، خزائن حفظ الوثائق واألأ�سياء الثمينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها لتجارة مواد البناء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160426

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة، فواني�س وم�سابيح لالإ�ساءة، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها لتجارة مواد البناء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160428

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكاليل من زهور طبيعية )تن�سيق وبيع الزهور )باقات الورود((، زهور طبيعية )تن�سيق وبيع 

الزهور )باقات الورود((، زهور جمففة للتزيني )تن�سيق وبيع الزهور )باقات الورود((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة الزهور للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160431

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكمالت غذائية للحيوانات )اإنتاج مكمالت غذائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للمواد الع�سوية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160432

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيـــل وخياطـــــة وحياكــــة املالب�س الرجالية العربيــة )حمـــالت تف�سيـــل خياطة املالب�س 

الرجالية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دروب املدائن للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160433

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي ال�سويق الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160435

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات �ساللة لالأعمال الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160436

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار التقوى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160447

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساألت، مباذل، �سرتات، مالب�س، بذألت، مالب�س جاهزة، مالب�س خارجية، اأو�سحة، مراييل 

مالب�س، اأثواب ف�سفا�سة، مالب�س تقليدية، مالب�س مطرزة، املالب�س املدموجة باألإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبريز لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14

-76-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160448

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )خدمات �سالون التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء القمر ال�ساطع للتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160449

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز ا�ستهالكية برادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع وادي فنجاء املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160456

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم امل�سروبات والوجبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن فا�سل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160457

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للريا�سة  اأدوات  الريا�سية  واملالب�س  لالأدوات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

البدنية، اأحزمة رفع األأثقال اأدوات ريا�سية، دعائم ريا�سية للرجال اأدوات ريا�سية، اأثقال 

املعدة لال�ستعمال مع  اأجهزة لالألعاب األلكرتونية بخالف تلك  يدوية متارين ريا�سية، 

اأجهزة اأو �سا�سات عر�س خارجية، اأقرا�س لالألعاب الريا�سية، اأدوات حتكم للعب، اأكيا�س 

مالكمة، اأجهزة بناء األأج�سام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق املحيط للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160458

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن علي ال�سعيدي للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160459

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلا�سة  بخالف  الربية  املركبات  ألأجزاء  مرافق  علب  الداخلية،  األإطارات  اإ�سالح  عدة 

ألإطارات  �سمامات  للمركبات،  هيدرولية  دارات  املركبات،  لعجالت  توازن  اأثقال  باملكائن، 

املركبات، مدا�سات ألإعادة تلبي�س األإطارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبال للت�سويق وال�سناعة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160461

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز األأزياء والتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160462

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمو جمان املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160464

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقا�سيم لالإعمار واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160465

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبال للت�سويق وال�سناعة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160467

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع التمور والع�سل واللبان والبخو ر والورود وتغليفها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رتاج �سمائل للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160470

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة زهور الكرز املميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160472

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املزن العاملية الراقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160581

فـي الفئة 44  من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خمترب اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأفق العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160586

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املن�سوجات وامللبو�سات واألأحذية )ت�سمل ف�ساتني األأفراح(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�ساف للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160590

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العا�سمي والنبهاين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160591

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــات �سالونات التجميــل، خدمات ت�سريح ال�سعر، العنايـــة باأظافـــر اليديـــن، خدمـــات 

احلمامات البخارية، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهجة الع�سرية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160592

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات، النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سمم للخدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160597

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 

تتعلق  ون�سائح  )الكاتو(، معلومات  الكيك  تزيني  الطعام،  تزيني  و�سوبا،  اأودون  معكرونة 

بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق املوج للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160598

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سر املثايل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160599

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توجيه وربط األت�ساألت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للبنى األأ�سا�سية للتقنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160601

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات ال�سيب الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160602

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز مقاعد ال�سفر )وكاألت ال�سفر وم�سغلي جواألت ال�سياحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربميي الذهبية لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160606

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث، �ستائر اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األقم�سة الف�سية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160607

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الليمون للت�سوق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160608

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح األأجهزة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأفق لالأعمال املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160609

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العبدألن الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160610

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جنوم �سياء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160611

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه خط احلداثة املتحدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160612

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو تركي املثاليـــة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160613

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املوؤ�سر الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160614

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال الغبرياء احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160617

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية وو�ساطة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقارك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160619

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيا�س العز للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160620

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  األإن�ساء،  الكهربائية،  األأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

اإزالة  األإ�سالح،  األإن�ساء، معلومات عن  ال�سقاألت، معلومات عن  ن�سب  امل�سخات،  اإ�سالح 

الت�سوي�س فـي األأجهزة الكهربائية، خدمات الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهالة للهند�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160621

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املظهر األأنيق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160626

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كراميل للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160631

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمانة ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160638

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

تزيني  الطعام،  تزيني  األأغذية،  على  نحت  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 

الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة منبع الوادي الع�سرية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160639

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم الداخلي، الهند�سة، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األوان الت�سميم لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/24

-96-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160640

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغد امل�سرق للم�ساريع املتقدمة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160641

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النب والتوابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160642

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سه خالد بن �سامل بن عبداللـه البلو�سي للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160643

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بن �سامل ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160647

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز مكه للت�سوق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160648

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانوراما الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25

-99-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160651

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعايــة واإعــالن )بيع الكتــب واملجـــالت وال�سحف واألأدوات املكتبية(، ت�سويـــق )بيـــع الكتـــب 

واملجالت وال�سحف واألأدوات املكتبية(، مكتبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رابعة املنجية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160652

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القو�س األأ�سود

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160654

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع و�سراء ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجمد نا�سر البلو�سي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160655

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وادي احلرمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160692

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيفـي للتجارة والوكاألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160739

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد م�سطفى و�سركاوؤه لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160753

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سامل مبارك البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160763

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب العملي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبا�س حممود

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160842

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لكامريات املراقبة واأنظمة التحكم عن بعد،البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب األآيل،البيع بالتجزئة فـي 

التلفزيوين، جهاز  الراديو،  األإلكرتونية:  املنزلية واألأجهزة  املتخ�س�سة لالأجهزة  املتاجر 

ت�سغيل اأقرا�س الفـيديو الرقمية....الخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط ال�سامله للتكنولوجيا

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161183

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج الربيع للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161374

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع األأنابيب واملوا�سري وم�ستلزمات األأنابيب واألأ�سكال املجوفة من احلديد وال�سلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكفاءة التقنية التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147125

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساج  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  الرتكية،  احلمامات  خدمات  التجميل،  �سالونات  خدمات 

التدليك، العناية باأظافر اليدين، خدمات احلمامات البخارية، خدمات املنتجعات ال�سحية، 

خدمات العناية باجلمال، خدمات مراكز ال�سحة، اإزالة ال�سعر بال�سمع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزافة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/7/6

-105-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140722

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم عبدالرحمن وو�سام للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136908

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة م�ستلزمات األأفراح وامل�سار والكمة وبيع العطور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ الق�سع للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/14 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149067
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التبغ اخلام اأو امل�سنع, منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 
والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 
وبدائل التبغ )لي�ص إلأغرا�ص طبية( ال�سجائر اإلإلكرتونية, منتجات التبغ لغر�ص ت�سخينها, 
اإطالق بخاخ  اأجل  التبغ من  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  واأجزائها لغر�ص  اإلإلكرتونية  اإلأجهزة 
يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق ,حماليل النيكوتني ال�سائل لال�ستخدام فـي ال�سجائر 
وفالتر  ال�سجائر  واأنابيب  ورق  ذلك  فـي  مبا  باملدخنني  اخلا�سة  ال�سلع  اإلإلكرتونية, 
ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ص, الغاليني, اإلأدوات اخلا�سة بلف ال�سجائر 

التي تو�سع باجليب, الوإلعات, اأعواد الثقاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ص برودكت�ص ا�ص. اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3, 2000 نيو �ساتل, �سوي�سرا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/10/5

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150071
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الغ�ساإلت الكهربائية, غ�ساإلت اإلأطباق اإلأوتوماتيكية, املكان�ص الكهربائية, خراطيم املكان�ص 
الكهربائية, اأكيا�ص املكان�ص الكهربائية, املكان�ص الكهربائية على �سكل ع�سا, املنافـيخ الكهربائية 
كهربائية,  دوارة  �سواغط  امل�سغوط,  بالهواء  تدار  م�سخات  )اإلآإلت(,  الروبوتات  الدوارة, 
�ساغطات للثالجات, املجففات الدوارة )غري امل�سخنة(, اخلالطات الكهربائية لال�ستخدامات 
للغايات  البخار  مكان�ص  الكهربائية,  الطعام  حم�سرات  اإلآلية,  الكهربائية  املكان�ص  املنزلية, 
املنزلية, مكان�ص الكهربائية اليدوية, املكان�ص الكهربائية لل�سرا�سف, روبوتات التدبري املنزيل 

لالأغرا�ص املنزلية, الروبوتات لال�ستخدام ال�سخ�سي, حتديدا: روبوتات للتنظيف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي اإلكرتونيك�ص انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

جمهورية   ,07336 �سيول,  يوجندييوجنبو-جو,  يوي-دايرو,   ,128 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كوريا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/11/15
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150430
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برامج قابلة للتنزيل للمعلومات الطبية ورعاية املر�سى واإدارة اإلأدوية, الربامج القابلة 
للمر�سى  الطبية  املعلومات  على  للح�سول  املحمول  الهاتف  تطبيق  طبيعة  فـي  للتنزيل 
والتحكم فـيها واإدارتها, اأو اإلأجهزة الطبية التي ميكن ارتداوؤها, الربامج القابلة للتنزيل 
فـي طبيعة تطبيق الهاتف املحمول جلمع وحترير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وم�ساركة 
تعليمات رعاية املر�سى واملعلومات الطبية, وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات املحمولة وبرامج 
الطبية  البيانات  على  للح�سول  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  واإلأجهزة  الربجمة  واجهة 

والف�سيولوجية ونقلها وتخزينها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمبيكتا كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 كيمبل درايف, بار�سيباين, نيو جري�سي 07054, الوإليات املتحدة 
اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/11/25
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
اإلأولـــويـــــة:  تاريخ   -  MU/M/2021/35055 اإلأولـــويـــــة:  )رقم  األأولـــويـــــة:  حــــــــق 

)MR :2021/11/24- بلد اإلأولـــويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156181

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القهوة, امل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة, املواد املنكهة للقهوة, ال�ساي, امل�سروبات التي اأ�سا�سها 

وامل�ستح�سرات  والدقيق  القهوة,  بدائل  ال�ساغو,  التابيوكا,  اإلأرز,  ال�سكر,  الكاكاو,  ال�ساي, 

امل�سنوعة من احلبوب, اخلبز, اخلبز الرفـيع والطويل, لفائف العجينة املح�سوة باخل�سراوات, 

ال�سطائر, �سطائر حم�سوة �ساخنة وباردة, خبز الباغيت ال�ساخن والبارد, لفائف اخل�سراوات 

برجر  مفتوحة,  حمم�سة  �سطائر  م�سوية,  �سطائر  مفتوحة,  �سطائر  والباردة,  ال�ساخنة 

كعكة  املعجنات,  ومنتجات  املعجنات  اخلبز,  خلطات  املعكرونة,  البيتزا,  )�سطائر(,  نباتي 

الفواكه ال�سغرية, واملعجنات, واملعجنات الدمناركية, الكعك هاليل ال�سكل, الكعك, واخلبز, 

الب�سكوت والكعك املحلى, الفطائر املقلية املحاله, كعك م�ستدير م�سطح, والكعك املحلى, 

كعكات املافن, الفطائر )األواح ال�سوفان(, حلوى البودينغ, احللويات, احللويات واحللويات 

حت�سري  خماليط  اخلمرية,  احلبوب,  م�ستح�سرات  لالأكل,  القابلة  واملثلجات  املجمدة, 

اخلبز على �سكل عجني, امللح, اخلردل, اخلل, ال�سل�سات, البهارات, والثلج, �سل�سة اخلل 

)�سل�سة فرن�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي, 6340 بار, �سوي�سرا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156182
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفاكهة واخل�سراوات الطازجة, اجلوز الطازج, بقوليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي, 6340 بار, �سوي�سرا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157839
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلويات  �سوكوإلتة,  اأ�سا�سها  حلويات  �سوكوإلتة,  طبية,  غري  حلويات 
اأ�سا�سها ال�سكر, حلويات, كيك, ب�سكويت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كادبوري يو كيه ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 12 بــورنفايـــل لــــني, بورنفــايل ,بريمنغهـــام, بي30 2اإل يو, 

بريطانيـــا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158565
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املركبات ذات املحركات, حتديدا ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ص �سنرت, ديرتويت,ميت�سيغان ,48265-3000, الوإليات 
املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقم اإلأولـــويـــــة: 97537629 - تاريخ اإلأولـــويـــــة: 2022/8/5 - بلد 

)US :اإلأولـــويـــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158566
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املركبات ذات املحركات, حتديدا ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ص �سنرت, ديرتويت,ميت�سيغان ,48265-3000, الوإليات 
املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقم اإلأولـــويـــــة: 97537705 - تاريخ اإلأولـــويـــــة: 2022/8/5 - بلد 

) US :اإلأولـــويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158692
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  امل�سروبات,  ل�سنع  وم�ستخل�سات  ومركزات  �سراب  كحولية,  غري  م�سروبات 
ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار �سي غلوبال بيفـرييج انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او طابق 11, داه �سينغ إليف بيلدينغ, 99 دي فو رود �سنرتال, 

هونغ كونغ
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/16

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159661
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احلليب  م�سروبات  واملعوقني,  للر�سع  اأغذية  الطبي,  لال�ستخدام  مالئمة  غذائية  مواد 
اململح لالأغرا�ص الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455,3013, ال روتريدام, هولندا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159662
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اللنب,  ال�سويا وم�سل  بروتني  للطعام, منتجات  اإلألبان, حليب مملح  ومنتجات  احلليب 
الفواكه املجففة واملطبوخة واملنتجات القائمة على اخل�سار, اجليلي واملربيات والكومبوت 

وم�ستح�سرات الطعام املح�سرة من احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455,3013, ال روتريدام, هولندا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159664
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفاكهة,  الكحولية, م�سروبات وع�سائر  ال�سعري غري  م�سروبات غري كحولية, م�سروبات 
�سراب وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات, �سراب ال�سعري للم�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455,3013, ال روتريدام, هولندا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159665
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي, �سوكوإلتة, الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من 
احلبوب, مبا فـي ذلك ال�سوفان والقمح وال�سعري اململح, حبوب معاجلة, ب�سكويت, اخلبز 
�سربات  كرمي,  اآي�ص  الب�سري,  لال�ستخدام  ال�سعري  بنكهة  اأقرا�ص  واحللويات,  واملعجنات 

ومثلجات اأخرى �ساحلة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455,3013, ال روتريدام, هولندا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159668
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عن  لال�ستخدام  التبغ  من  اخلالية  النيكوتني  اأكيا�ص  الرذاذ,  املدخنني,  ومنتجات  التبغ 
طريق الفم )ولي�ص لالأغرا�ص الطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ص برودكت�ص ا�ص. اآ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3, 2000 نيو �ساتل, �سوي�سرا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159981
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الندوات  تنظيم  وتدريبية,  تعليمية  اأدلة  ن�سر  والثقافـية,  التعليمية  واخلدمات  الربامج 
التعليمية, جميع اخلدمات املذكورة اأعاله تتعلق بعافـية املراأة والوعي الديني واإلجتماعي 

وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم و تنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية, �سارع اللقطة, �ص.ب: 5825, 
الدوحة, قطر
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159983
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدعوة اإلجتماعية وخدمات البحث, اإن�ساء جمتمع عرب اإلإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني 
للم�ساركة فـي املناق�سات واحل�سول على تعليقات من اأقرانهم وت�سكيل جمتمعات افرتا�سية 
فـي جمال الدعوة اإلجتماعية, وعافـية املراأة والوعي الديني واإلجتماعي وتعزيز رفاهية 
املراأة, توفـري موقع ويب يعر�ص مقاطع فـيديو غري قابلة للتنزيل ومعلومات تعليمية, كل 

ذلك فـي جماإلت عافـية املراأة والوعي الديني واإلجتماعي وتعزيز رفاهية املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم و تنمية املجتمع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة التعليمية, �سارع اللقطة, �ص.ب: 5825, 
الدوحة, قطر
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159996
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  اإلإنرتنت,  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  اإلإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 
وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل,  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل,  القابل 
تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية, ال�سلع اإلفرتا�سية القابلة للتنزيل, 
التجميل  وم�ستح�سرات  اإل�ستحمام  ولوازم  بالعطور  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  وهي 
وم�ستح�سرات  بال�سعر  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج 
اإلإنرتنت(,  عرب  اإلفرتا�سية  العوامل  وفـي  اإلإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  ال�سعر  األوان 
التي  الكمبيوتر  برامج  وهي  للتنزيل,  القابلة  اإلفرتا�سية  )ال�سلع  ج�سيمات  م�سارعات 
حتتوي على اإلأحذية واملالب�ص واأغطية الراأ�ص والنظارات واحلقائب واحلقائب الريا�سية 
وحقائب الظهر واملعدات الريا�سية والفن واإلألعاب وامللحقات لال�ستخدام عرب اإلإنرتنت 
ولوازم  العطور  لطلب  للتنزيل  قابل  برنامج  اإلإنرتنت,  عرب  اإلفرتا�سية  العوامل  وفـي 
اإل�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 اإلأحذية واملالب�ص 
واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�ص  واأغطية 
الريا�سية والفن واإلألعاب وامللحقات, برنامج قابل للتنزيل للو�سول اإلى حمتوى ترفـيهي 
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 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
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت, لندن, دبليو �سي2اآر 2 اإن دي, اململكة املتحدة, بريطانيا
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159999

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوات مانعة إلنزإلق اإلأحذية )املالب�ص, اإلأحذية, اأغطية الراأ�ص(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

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

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160002

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأكيا�ص كرات هوائية للعب )اإلألعاب, لعب و اأدوات لعب, جهاز األعاب فـيديو, وحدات التحكم 

فـي األعاب الفـيديو, وحدات حممولة للعب األعاب الفـيديو, املعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

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

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160005

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال )خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري )وإل ينطوي 

ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة, 

اإلأعمال  اإدارة  اإعالن,  واخلدمات,  ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  اإلإنرتنت  عرب  �سوق  توفـري 

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  اإلإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل,  م�ستح�سرات 

التجميل, خدمات البيع بالتجزئة واإلأ�سواق عرب اإلإنرتنت املتعلقة بال�سلع اإلفرتا�سية, 

يتعلق  فـيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  اإلإنرتنت,  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 

مب�ستح�سرات التجميل, وظائف املكتب, اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�ص التجارية املتعلقة 

مب�ستح�سرات التجميل, تقدمي اإل�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات اإل�ست�سارية 

املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل, توفـري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع اإلفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

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

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160738
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
امل�سروبات الكحولية )با�ستثناء البرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي �سي ما�سرت دي�سرتيبيو�سن ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرإلندية

 ,H008 ات�ص800,  دي20   ,2 دبلــن  رو,  بيمبــروك  هــاو�ص  كيلدري�ص  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإيرإلند
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160762
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احلليب  م�سروبات  واملعوقني,  للر�سع  اأغذية  الطبي,  لال�ستخدام  مالئمة  غذائية  مواد 
اململح لالأغرا�ص الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 455,3013, ال روتريدام, هولندا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

-119-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160776
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والهامربغر  الب�سري,  لال�ستهالك  املعدة  الفئة  هذه  فـي  وامل�سروبات  الغذائية  املواد 
وال�سندوي�سات, ال�سندوي�سات امللفوفة باليد, الهامربغر, الدجاج املقلي, ال�سلطات اخل�سراء 
وغريها من اإلأ�سناف اجلانبية, ال�سندوت�سات ال�ساحلة لالأكل لال�ستهالك داخل اأو خارج 

املبنى وجميع العنا�سر اإلأخرى ذات ال�سلة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هارديز ري�ستورانت�ص اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6700 تاور �سريكل, �سويت 1000, فرانكلن, تيني�سي 37067, الوإليات 
املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160778
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والهامربغر  الب�سري,  لال�ستهالك  املعدة  الفئة  هذه  فـي  وامل�سروبات  الغذائية  املواد 
وال�سندوي�سات, ال�سندوي�سات امللفوفة باليد, الهامربغر, الدجاج املقلي, ال�سلطات اخل�سراء 
وغريها من اإلأ�سناف اجلانبية, ال�سندوت�سات ال�ساحلة لالأكل لال�ستهالك داخل اأو خارج 

املبنى وجميع العنا�سر اإلأخرى ذات ال�سلة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هارديز ري�ستورانت�ص اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6700 تاور �سريكل, �سويت 1000, فرانكلن, تيني�سي 37067, الوإليات 
املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160779
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جميع اإلإطارات وم�سخات واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سام�سون رابر اند�سرتيز ) بي فـي تي( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سريالنكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جينا�سينا مواثا, مهارة, كداواثا, �سريالنكا

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160787
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

منتجات احلليب املجفف احلليب وم�ستقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت إلبوراتوريز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود, ابوت بارك ايللينوي 60064, الوإليات املتحدة 

اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/30

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144456
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة )منتجات العناية بالب�سرة غري الدوائية, وهي مرطبات 
الب�سرة والوجه و منظفات الب�سرة واإل�ستحمام و منظفات الب�سرة والوجه و م�ستح�سرات 
اإل�ستحمام الرغوية و اأقنعة الوجه و الكرميات امل�سادة للتجاعيد و مق�سر اجل�سم و غ�سول 
اجل�سم و�سابون اجل�سم و مناديل ومنظفات تنظيف الب�سرة امل�سبعة مبنظف للب�سرة م�سبقا و 
مناديل جتميل مبللة )تنظيف املكياج( و ملونات للجلد و م�ستح�سرات عالج حمام ال�سوفان 
لتهدئة اجللد املتهيج و جل وكرميات احلالقة و جل ما بعد احلالقة وم�ستح�سرات ما بعد 

احلالقة و مرطب ال�سفاه و ال�سامبو ووم�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ص(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك,  بالزا,  جون�سون  اند  جون�سون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933, الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144457
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات �سيدإلنية )كرمي طبي لعالج الطفح اجللدي لالأطفال من احلفاظ و كرمي 
امللتهب  اجللد  وت�سكني  لتهدئة  باحلمام  ت�ستخدم  م�ستح�سرات عالجية  و  للحكة  م�ساد 

واملتهيج واحلكة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

نيوجري�سي  نيوبرون�سويك,  بالزا,  جون�سون  اند  جون�سون  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
08933, الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

-122-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149620
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ن�ساأ  �سليلوز, معجون  الغراء,  للن�ساأ عوامل إلإزالة  ن�ساأ لغايات �سناعية, كيماويات مميعة 
بدون  لال�ستنماء  حتتية  طبقات  منزلية,  اأو  قرطا�سية  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  إل�سق, 

تربة زراعة, م�ستقات ال�سليلوز كيماويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يو بي األ كوربوري�سن ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: موري�سيو�سية

بورت  �سرتيت,  با�ستور  لوي�ص  بلدينغ,  نيوبورت  اخلام�ص,  الطابق  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

لوي�ص, موري�سيو�ص
تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/10/28

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154068
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وإلعات قداحات, )وإلعات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق اأنوار اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160627

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سي ت�سلق اجلبال, حلقات مظالت, دعامات للمظالت اأو ال�سما�سي, 

ملعدات اجلنود, ع�سي مظالت, ع�سي خيزران, قواعد ع�سي,  �سيور 

حمافظ  مدر�سية,  حقائب  لل�سيد,  لوازم  لل�سيد  حقائب  ال�سما�سي,  اأو  للمظالت  هياكل 

اطواق  �سفرية,  ثياب  �سناديق  للقبعات,  جلدية  �سناديق  جيب,  حمافظ  للبطاقات 

للحيوانات, �سيور للزإلجات, �سياط, اغطية مظلية, حقائب ظهر, مقاب�ص للع�سي, �سياط 

ذات ت�سع �سعب, هياكل حقائب اليد, �سما�سي, حقائب ت�سوق مزودة بعجالت, اأكيا�ص ت�سوق, 

حقائب �سغرية للوثائق واإلأوراق, حقائب للمت�سلقني, حقائب املخيمات, حقائب لل�ساطئ, 

حقائب يد, حقائب �سفرية, حقائب اأكيا�ص واأجربة, جلدية للتعبئة, اأربطة جلدية, حمافظ 

جلدية م�سطحة للوثائق واإلأوراق, �سناديق ال�سفر م�سنوعات جلدية, مقاب�ص للحقائب 

جلدية,  األواح  من  اأو  جلدية  حمافظ  جلدية,  األواح  من  اأو  جلدية  �سناديق  ال�سفرية, 

�سناديق ثياب حقائب �سفرية, حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة, اأحزمة 

كتف جلدية, حقائب مالب�ص �سفرية, حافظات مفاتيح م�سنوعات جلدية, اأكيا�ص م�سبكة 

للت�سوق, حقائب مالب�ص, حقائب للريا�سة, معاليق حلمل الر�سع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن حمد ال�سنيدي و�سركاه للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم, بريدة, طريق امللك خالد, اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160630
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مفا�سل جتبريية, اأ�سنان ا�سطناعية, اأجهزة ومعدات جراحية, اأجهزة طب اإلأ�سنان, اأجهزة واأدوات 
طبية, اأطراف ا�سطناعية, مواد للخياطة اجلراحية, اأجهزة ومعدات بيطرية, عيون ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كانيكا كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 - 3 - 18, ناكانو�سيما, كيتا - كو, اأو�ساكا, اليابان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160702
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوإلت لو�سن, جتميلية, قطع قما�ص م�سربة مبنظفات للتنظيف, 
مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون بروكرت اآند جامبل بالزا, �سين�سيناتي, 

اأوهايو 45202 الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160703
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للر�سع, حفا�سات  بال�سل�ص, حفاظات  للم�سابني  ما�سة  بال�سل�ص, فوط  للم�سابني  فوط 
اأطفال على �سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�سين�سيناتي,  بالزا,  اآند جامبل  بروكرت  ون  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأوهايو 45202, الوإليات املتحدة اإلأمريكية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160929
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيت  تزليق, مزلقات,  �سحم  �سناعية,  لغايات  �سناعي, هالم برتول  �سحم  �سناعي,  �سمع 
�سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإلأ�سباغ الوطنية القاب�سة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

مركز دبي املايل, قرية البوابة املبنى 4, الطابق الثالث, وحدة 05,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160943
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

يان�سون  يان�سون,  لوز,  عجينة  با�ستا,  توابل,  بحرية  اأع�ساب 
غري  منقوعات  امليالد,  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي, 

خمرية,  بدون  خبز  بودرة,  توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية, 
ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, 
حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�ص, 
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, �سوكوإلتة, كب�ص قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب 
الذرة, بوظة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات اإلأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام,  دقيق  حلو,  فلفل  زجنبيل,  خبز  بهارات,  طبيعية,  حمليات  الغذائية,  املواد 
للطعام,  ن�ساأ  ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح,  ذرة, دقيق اخلردل, دقيق  البقول, دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر,  كعك,  فور  بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني,  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل,  زجنبيل  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز إلأغرا�ص الطهي, 
�سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل  الغذائية,  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكوإلتة باحلليب, مواد 
ذرة  مطحونة,  ذرة  معكرونة,  معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري, 
مق�سر,  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�ص  خبز,  حمم�سة, 
قطع  �سندوي�سات,  مطحون,  �سعري  فطائر,  رقيقة,  معكرونة  نودلز  الطيب,  جوز  خردل, 
حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز اأفرجني, فلفل توابل, بيتزا, فلفل, دقيق 
بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�ص حلويات, اأرز, زعفران توابل, 
�ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, 
تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة,  معجنات  حلم,  فطائر  نودلز,  �سعريية  للفانيال,  بديل 
فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات,  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل,  �ساحلة  مثلجات  املنزلية, 
�سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, 
�سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع 
�سو�ص حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�سها 
توابل, ك�سك�ص �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت امللت, للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك 
بهار,  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري,  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري, 
للطبخ,  بحر  ماء  طبية,  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم 
فواكه  ك�سرتد, هالميات جلي,  رقيق ه�ص,  ب�سكويت  مايونيز,  �سل�سات طماطم,  �سو�سي, 
اأرز,  اأقرا�ص  املجففة,  والفواكه  امل�سحوقة  حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب 
تاكو,  توابل, فطائر �سينية,  �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 
تورتات  تبولة,  خبز,  لب  �سلطة,  توابل  ال�ساي,  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج,  �ساي  ذرة,  كعك 
اأو املقبالت, �سل�سة مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توابل,  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة,  لب  اإلأرز,  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب,  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب 
�سكريات,  )حلوى(  املو�ص  �سوكوإلتة,  مو�ص  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة,  على 
كولي�ص )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�ص, حلم اخلنزير ال�سقيل, 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح إلأغرا�ص اإل�ستهالك الب�سري, ق�سبان 
إلأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  إلأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية  احلبوب 
الطهي, �سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي, pastry dough, بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكوإلتة لتزيني 
طحائن  باللنب,  اأرز  بال�سوكوإلتة,  مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك, 
جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة,  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة,  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية, 
ورق  اإلأرز,  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ص,  ماحلة,  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوإلتة  معجون  ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل,  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل,  �سالح 
يحتوي على مك�سرات, فطائر اأ�سا�سها دقيق, �سراب اإلأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام 
اإلأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  اإلأرز,  اإلأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة,  بطبقة 
املعكرونة, م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن, مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات  اأرز,  اأونيجريي كرات  وحلم البقر, 
ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, برغل, حنطة �سوداء, معاجلة, طحني احلنطة 
ال�سوداء, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز حمم�ص, لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سكاكر النعناع 
إلإنعا�ص النف�ص, علكة إلإنعا�ص النف�ص, �سعريية معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, 
خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, إلك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات 
اأو غريها,  ال�سوكوإلتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوإلتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, 
احللويات(,  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي,  عجائن 
كب�سوإلت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�ص )توابل(, عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

ال�سارقة,  �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم: 1, �ص.ب: 4115,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160944
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لتزيني  بال�سوكوإلتة  حلي  باللحم,  حم�سية  عجائن  بيلميني 
الكعك, حلي باحللويات لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكوإلتة, 

لغايات  اأرز  عجينة  حم�سية,  كعكات  باوزي  بهار,  مفروم  ثوم  جوز,  طحائن  باللنب,  اأرز 
مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر 
اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, بوريتو�ص, جيمباب طبق  يابانية ماحلة, 
ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل,  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل,  �سالح  ورق  اإلأرز,  من  كوري 
حمليات  اإلأغاف  �سراب  دقيق,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوإلتة  معجون 
طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها اإلأ�سا�سي اإلأرز, اأطباق جمفدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  اإلأ�سا�سي  مكونها 
خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات 
توابل, خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل,  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج,  دوغ, مكعبات  الهوت 
�سوداء,  حنطة  برغل,  معاجلة,  كينوا,  حبوب  والبهارات,  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات,  التفاح  �سل�سة  بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة, 
قطع خبز حمم�ص, لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت 
الذرة, كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون,  النف�ص, �سعريية معكرونة,  النف�ص, علكة إلإنعا�ص  النعناع إلإنعا�ص  املحالة, �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, إلك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكوإلتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوإلتة, �ساي من اأع�ساب 
الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي,  عجائن  حمروقة,  كرميا  البحر, 
الغذائي,  اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال  القهوة  )نوع من احللويات(, كب�سوإلت 
اأو هري�ص  باملك�سرات, معجون  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  النوغات )حلوى  بوظة جممدة, 
)توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, 
يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات غري طبية, منكهات للقهوة, 
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م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, 
بالنعناع, حلويات  امللت, حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت,  بق�سماط,  قر�سلة 
�سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�ص, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 
بهار,  �سكاكر, كري  املخللة, كارميل  الكرب  نبات  تابل, براعم  للقهوة, كعك, قرفة  كبدائل 
�ساي,  للقهوة,  بدائل  برية  هندباء  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب,  م�ستح�سرات 
�سوكوإلتة, كب�ص قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات 
لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عدا 
اخلال�سات اإلأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, حمليات 
ذرة, دقيق  البقول, دقيق  بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق  طبيعية, 
اأقرا�ص  للعجني,  للطعام, خمائر  ن�ساأ  دقيق �سويا, طحني قمح,  ال�سعري,  دقيق  اخلردل, 
�سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق 
كعك, عجينة كعك, زجنبيل تابل, عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو 
�سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز إلأغرا�ص الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات 
الغذائية, برغل للطعام الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات 
قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكوإلتة باحلليب, مواد تخمري, خمرية, مواد متا�سك ال�سجق, 
معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, دب�ص للطعام, قطر ال�سكر, 
رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 
فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 
اأو اجلوز,  اللوز  بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى  اأفرجني, فلفل توابل, 
رافـيويل, �سو�ص حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, 
�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 
معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 
منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 
للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, 
رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�ص حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 
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اأ�سا�سها ال�سوكوإلتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 
امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�ص  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 
للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ص, 
امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 
والفواكه املجففة, اأقرا�ص اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 
توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 
اللحم,  مرق  �سل�سة  املقبالت,  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة,  خبز,  لب 
اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب,  معجون حب ال�سويا توابل, 
حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  اإلأرز,  على 
الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة, كيك مغطى بال�سكر جممد, مو�ص �سوكوإلتة, 
املو�ص )حلوى( �سكريات, كولي�ص )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�ص, 
إلأغرا�ص  القمح  بذور  توابل,  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل,  اخلنزير  حلم 
اإل�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, ق�سدة التارتار إلأغرا�ص الطهي, 
نخيلي,  �سكر  احلبوب,  من  لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  إلأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 

.pastry dough ,عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

ال�سارقة,  �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم: 1, �ص.ب: 4115,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160945
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لتزيني  حلويات  جنمي,  يان�سون  يان�سون,  لوز,  عجينة  با�ستا,  توابل,  بحرية  اأع�ساب 
للطعام,  م�ستح�سرات منكهة  للقهوة,  منكهات  امليالد, منقوعات غري طبية,  عيد  اأ�سجار 
ب�سكويت,  بق�سماط,  الغذائية, قر�سلة  املواد  بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ  توابل 
خبز  الوفل,  كعك  �سكرية,  حلويات  بالنعناع,  حلويات  امللت,  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت 
بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�ص, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, 
قرفة تابل, براعم نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, 
قرنفل  كب�ص  �سوكوإلتة,  �ساي,  للقهوة,  بدائل  برية  هندباء  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة 
تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, بوظة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية 
اإلأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك,  حمالة  فطائر  املخفوقة, 
الغذائية, حمليات طبيعية, بهارات,  املواد  العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي  والزيوت 
دقيق  اخلردل,  دقيق  ذرة,  دقيق  البقول,  دقيق  للطعام,  دقيق  حلو,  فلفل  زجنبيل,  خبز 
ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح, ن�ساأ للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�ص �سكرية حلويات, 
عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر,  كعك,  فور  بتي 
كعك, زجنبيل تابل, عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج 
الغذائية,  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق  الطهي,  إلأغرا�ص  جلوكوز  املنع�سة,  للمركبات 
قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل 
ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكوإلتة  م�سروبات  باحلليب, 
معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, دب�ص للطعام, قطر ال�سكر, 
رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 
فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 
اأو اجلوز,  اللوز  بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى  اأفرجني, فلفل توابل, 
رافـيويل, �سو�ص حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, 
�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 
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معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 
منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 
للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, 
رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�ص حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 
اأ�سا�سها ال�سوكوإلتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 
امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�ص  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 
للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ص, 
امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 
والفواكه املجففة, اأقرا�ص اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 
توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 
اللحم,  مرق  �سل�سة  املقبالت,  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة,  خبز,  لب 
اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب,  معجون حب ال�سويا توابل, 
حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  اإلأرز,  على 
الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة, كيك مغطى بال�سكر جممد, مو�ص �سوكوإلتة, 
املو�ص )حلوى( �سكريات, كولي�ص )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�ص, 
إلأغرا�ص  القمح  بذور  توابل,  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل,  اخلنزير  حلم 
اإل�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, ق�سدة التارتار إلأغرا�ص الطهي, 
نخيلي,  �سكر  احلبوب,  من  لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  إلأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن حم�سية   ,pastry dough �ساي,  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني, ورد 
مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك,  لتزيني  بال�سوكوإلتة  حلي  باللحم, 
بال�سوكوإلتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز 
لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين من املعكرونة, اأوكونومياكي 
فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, بوريتو�ص, جيمباب 
طبق كوري من اإلأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوإلتة, 
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حمليات  اإلأغاف  �سراب  دقيق,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوإلتة  معجون 
طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها اإلأ�سا�سي اإلأرز, اأطباق جمفدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  اإلأ�سا�سي  مكونها 
خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات 
توابل, خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل,  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج,  دوغ, مكعبات  الهوت 
�سوداء,  حنطة  برغل,  معاجلة,  كينوا,  حبوب  والبهارات,  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات,  التفاح  �سل�سة  بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة, 
قطع خبز حمم�ص, لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت 
الذرة, كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون,  النف�ص, �سعريية معكرونة,  النف�ص, علكة إلإنعا�ص  النعناع إلإنعا�ص  املحالة, �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, إلك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكوإلتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوإلتة, �ساي من اأع�ساب 
البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع 
من احللويات(, كب�سوإلت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة 
جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�ص )توابل(, 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

ال�سارقة,  �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم: 1, �ص.ب: 4115,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160946
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار 
توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد 
بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت 
من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, 
قهوة, بن غري حمم�ص, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, 
براعم نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست 
توابل,  تابل,  قرنفل  كب�ص  �سوكوإلتة,  �ساي,  للقهوة,  بدائل  برية  هندباء  طبية,  لغايات 
بوظة,  املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات, 
والزيوت  اإلأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك,  حمالة  فطائر 
خبز  بهارات,  طبيعية,  حمليات  الغذائية,  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح,  العطرية, 
زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, 
بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني,  خمائر  للطعام,  ن�ساأ  قمح,  طحني  �سويا,  دقيق 
العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك,  الزيوت  �سكر, منكهات للكعك بخالف  فور كعك, 
ثلج  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل,  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل,  زجنبيل 
الغذائية,  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق  الطهي,  إلأغرا�ص  جلوكوز  املنع�سة,  للمركبات 
قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل 
ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكوإلتة  م�سروبات  باحلليب, 
معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, دب�ص للطعام, قطر ال�سكر, 
رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 
فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 
اأفرجني, بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�ص 
حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, �سربات مثلجات, 
�سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال 

-136-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, 
مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع املثلجات, حلوى 
لوز, حلويات فول �سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف 
�سوفان,  رقائق  �سوفان,  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحون,  �سوفان  العطرية,  الزيوت 
م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية,  خل  حلويات,  �سو�ص  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق 
رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها 
منتجات حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, ك�سك�ص �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت امللت, للطعام, 
�سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل م�سنعة 
من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات 
طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ص, ك�سرتد, 
هالميات جلي, فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه 
تورتات  تبولة,  �ساي  مثلجة,  حلويات  جممد  لنب  �سويا,  �سل�سة  اأرز,  اأقرا�ص  املجففة, 
اأو املقبالت, �سل�سة مرق اللحم, معجون حب ال�سويا توابل,  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 
دقيق  الذرة,  لب  اإلأرز,  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب,  اأطعمة خفـيفة 
القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب 
�سكريات,  )حلوى(  املو�ص  �سوكوإلتة,  مو�ص  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة,  على 
كولي�ص )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�ص, حلم اخلنزير ال�سقيل, 
بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح إلأغرا�ص اإل�ستهالك الب�سري, ق�سبان 
إلأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  إلأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية  احلبوب 
الطهي, �سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام 
كبدائل �ساي, pastry dough, بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي بال�سوكوإلتة لتزيني 
طحائن  باللنب,  اأرز  بال�سوكوإلتة,  مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك, 
جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة,  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة,  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية, 
لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, بوريتو�ص, جيمباب طبق كوري من اإلأرز, ورق �سالح 
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لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوإلتة, معجون �سوكوإلتة يحتوي على 
اإلأ�سا�سي  اأطباق جمفدة مكونها  اإلأغاف حمليات  �سراب  اأ�سا�سها دقيق,  مك�سرات, فطائر 
املعكرونة, م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن, مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 
اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات  اأرز,  اأونيجريي كرات  وحلم البقر, 
ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, برغل, حنطة �سوداء, معاجلة, طحني احلنطة 
ال�سوداء, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز حمم�ص, لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سكاكر النعناع 
إلإنعا�ص النف�ص, علكة إلإنعا�ص النف�ص, �سعريية معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, 
خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, إلك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات 
اأو غريها,  ال�سوكوإلتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوإلتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, 
احللويات(,  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي,  عجائن 
كب�سوإلت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�ص )توابل(, عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(, فلفل توابل.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

ال�سارقة,  �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم: 1, �ص.ب: 4115,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

-138-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160948
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حلي بال�سوكوإلتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكوإلتة, 
لغايات  اأرز  عجينة  حم�سية,  كعكات  باوزي  بهار,  مفروم  ثوم  جوز,  طحائن  باللنب,  اأرز 
مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر 
اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, بوريتو�ص, جيمباب طبق  يابانية ماحلة, 
ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل,  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل,  �سالح  ورق  اإلأرز,  من  كوري 
حمليات  اإلأغاف  �سراب  دقيق,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوإلتة  معجون 
طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها اإلأ�سا�سي اإلأرز, اأطباق جمفدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  اإلأ�سا�سي  مكونها 
خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات 
توابل, خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل,  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج,  دوغ, مكعبات  الهوت 
�سوداء,  حنطة  برغل,  معاجلة,  كينوا,  حبوب  والبهارات,  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات,  التفاح  �سل�سة  بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة, 
قطع خبز حمم�ص, لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت 
الذرة, كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون,  النف�ص, �سعريية معكرونة,  النف�ص, علكة إلإنعا�ص  النعناع إلإنعا�ص  املحالة, �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, إلك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكوإلتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوإلتة, �ساي من اأع�ساب 
الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي,  عجائن  حمروقة,  كرميا  البحر, 
الغذائي,  اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال  القهوة  )نوع من احللويات(, كب�سوإلت 
اأو هري�ص  باملك�سرات, معجون  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  النوغات )حلوى  بوظة جممدة, 
)توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, 
يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات غري طبية, منكهات للقهوة, 
م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, 
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بالنعناع, حلويات  امللت, حلويات  املنبت  ال�سعري  ب�سكويت من  ب�سكويت,  بق�سماط,  قر�سلة 
�سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�ص, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 
بهار,  �سكاكر, كري  املخللة, كارميل  الكرب  نبات  تابل, براعم  للقهوة, كعك, قرفة  كبدائل 
�ساي,  للقهوة,  بدائل  برية  هندباء  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب,  م�ستح�سرات 
�سوكوإلتة, كب�ص قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات 
لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عدا 
اخلال�سات اإلأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, حمليات 
ذرة, دقيق  البقول, دقيق  بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق  طبيعية, 
اأقرا�ص  للعجني,  للطعام, خمائر  ن�ساأ  دقيق �سويا, طحني قمح,  ال�سعري,  دقيق  اخلردل, 
�سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق 
كعك, عجينة كعك, زجنبيل تابل, عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو 
�سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز إلأغرا�ص الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات 
الغذائية, برغل للطعام الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات 
قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكوإلتة باحلليب, مواد تخمري, خمرية, مواد متا�سك ال�سجق, 
معكرون معجنات, معكرونة, ذرة حمم�سة, خبز, دب�ص للطعام, قطر ال�سكر, نعناع للحلويات, 
�سعري  فطائر,  رقيقة,  معكرونة  نودلز  الطيب,  جوز  خردل,  مق�سر,  �سعري  نحل,  ع�سل 
مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز اأفرجني, فلفل 
توابل, بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�ص 
حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, �سربات مثلجات, 
�سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال 
لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, 
مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع املثلجات, حلوى 
لوز, حلويات فول �سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف 
�سوفان,  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحونة,  ذرة  مطحون,  �سوفان  العطرية,  الزيوت 
رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع �سو�ص حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 
اأ�سا�سها ال�سوكوإلتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 
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امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�ص  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 
للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ص, 
امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 
والفواكه املجففة, اأقرا�ص اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 
توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 
اللحم,  مرق  �سل�سة  املقبالت,  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة,  خبز,  لب 
اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب,  معجون حب ال�سويا توابل, 
حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  اإلأرز,  على 
الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة, كيك مغطى بال�سكر جممد, مو�ص �سوكوإلتة, 
املو�ص )حلوى( �سكريات, كولي�ص )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�ص, 
إلأغرا�ص  القمح  بذور  توابل,  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل,  اخلنزير  حلم 
اإل�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, ق�سدة التارتار إلأغرا�ص الطهي, 
نخيلي,  �سكر  احلبوب,  من  لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  إلأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن حم�سية   ,pastry dough �ساي,  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني, ورد 

باللحم.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

ال�سارقة,  �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم: 1, �ص.ب: 4115,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160949
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

يان�سون  يان�سون,  با�ستا, عجينة لوز,  توابل,  اأع�ساب بحرية 
امليالد, منقوعات غري  اأ�سجار عيد  جنمي, حلويات لتزيني 

خمرية,  بدون  خبز  بودرة,  توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية, 
ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, 
حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�ص, 
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, �سوكوإلتة, كب�ص قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب 
الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات اإلأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  للطعام,  دقيق  حلو,  فلفل  زجنبيل,  خبز  بهارات,  طبيعية,  حمليات  الغذائية,  املواد 
للطعام,  ن�ساأ  ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح,  ذرة, دقيق اخلردل, دقيق  البقول, دقيق 
بخالف  للكعك  منكهات  �سكر,  كعك,  فور  بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني,  خمائر 
املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل,  زجنبيل  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت 
ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز إلأغرا�ص الطهي, 
�سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل  الغذائية,  لل�سناعات  معد  غلوتني,  دابوق 
م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكوإلتة باحلليب, مواد 
ذرة  مطحونة,  ذرة  معكرونة,  معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري, 
مق�سر,  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�ص  خبز,  حمم�سة, 
قطع  �سندوي�سات,  مطحون,  �سعري  فطائر,  رقيقة,  معكرونة  نودلز  الطيب,  جوز  خردل, 
حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز اأفرجني, فلفل توابل, بيتزا, فلفل, دقيق 
بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�ص حلويات, اأرز, زعفران توابل, 
�ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, 
تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني 
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للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة,  معجنات  حلم,  فطائر  نودلز,  �سعريية  للفانيال,  بديل 
فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات,  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل,  �ساحلة  مثلجات  املنزلية, 
�سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, 
�سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, ق�سبان احلبوب الغنية 
القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية,  خل  حلويات,  �سو�ص  اأ�سابع  �سوفان,  دقيق  بالربوتني, 
اأ�سا�سها ال�سوكوإلتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 
امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�ص  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 
للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ص, 
امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 
والفواكه املجففة, اأقرا�ص اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 
توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 
لب خبز, تبولة, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة مرق اللحم, معجون 
حب ال�سويا توابل, اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب, اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على اإلأرز, 
الوجبات  حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب 
املو�ص  �سوكوإلتة,  مو�ص  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة,  على  القائمة  اجلاهزة 
)حلوى( �سكريات, كولي�ص )فواكه( �سل�سات, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�ص, حلم 
اخلنزير ال�سقيل, بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح إلأغرا�ص اإل�ستهالك 
املخمرة,  كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات  الطهي,  إلأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  الب�سري, 
نخيلي,  �سكر  احلبوب,  من  لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  إلأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن حم�سية   ,pastry dough �ساي,  اأو ورق لال�ستخدام كبدائل  عجني, ورد 
مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك,  لتزيني  بال�سوكوإلتة  حلي  باللحم, 
بال�سوكوإلتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز 
لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين من املعكرونة, اأوكونومياكي 
فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, بوريتو�ص, جيمباب 
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طبق كوري من اإلأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوإلتة, 
حمليات  اإلأغاف  �سراب  دقيق,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوإلتة  معجون 
طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها اإلأ�سا�سي اإلأرز, اأطباق جمفدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  اإلأ�سا�سي  مكونها 
خملوط باخل�سراوات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات 
توابل, خملالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل,  ت�ستخدم  بذور معاجلة  ثلج,  دوغ, مكعبات  الهوت 
�سوداء,  حنطة  برغل,  معاجلة,  كينوا,  حبوب  والبهارات,  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات,  التفاح  �سل�سة  بهارات,  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء,  احلنطة  طحني  معاجلة, 
قطع خبز حمم�ص, لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت 
الذرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سكاكر النعناع إلإنعا�ص النف�ص, علكة 
إلإنعا�ص النف�ص, �سعريية معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر 
هندي )توابل(, إلك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 
املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوإلتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, 
خبز بال�سوكوإلتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 
�ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سوإلت القهوة اململوءة, ماء زهر 
الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات, معجون اأو هري�ص )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

ال�سارقة,  �سارع الوحدة, املنطقة ال�سناعية رقم: 1, �ص.ب: 4115,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإلإمارات العربية املتحدة
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160952
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مكاتب تاأمني اإلإقامة الفنادق والنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تاج ال�سيافة لتقدمي امل�سروبات/ �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اململكة العربية ال�سعودية
تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160989
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكريهة  الروائح  مزيالت  عطور,  اأ�سا�سية(,  )وزيوت  عطرية  زيوت  كولونيا,  معطر,  ماء 
للب�سر اأو للحيوانات, �سابون م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, اأقنعة جتميلية, غ�سول 
اإزالة املكياج, زيوت  لو�سن, لل�سعر, م�ستح�سرات جتميل, كرميات جتميلية, م�ستح�سرات 
لغايات التجميل, غ�سوإلت لو�سن, إلأغرا�ص, حليب منظف لغايات التواليت, م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  التنحيف,  لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  جتميل,  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار 

ا�ستحمام لغري غايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان ار كال�ص3, ال. ال. �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 وي�ست 23 اردي �سرتيت, بي ات�ص - بي, نيويورك, ان واي 10011, 
الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
حــــــــق األأولـــويـــــة: )رقم اإلأولـــويـــــة: 018729071 - تاريخ اإلأولـــويـــــة: 2023/1/5 - بلد 

)AW :اإلأولـــويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161016
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ماكينات جمع, اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي اأو م�ساحي, اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع 
�سحن  اأجهزة  كهربائي,  حتليل  اأجهزة  املقلدة,  النقد  قطع  كوا�سف  حا�سبة,  اآإلت  النقد, 
برامج  حا�سوب,  ذاكرات  اأجهزة  التلفزيون,  إلأجهزة  النقد  بقطع  تعمل  اآليات  البطاريات, 
مفاتيح  لوحات  باإلإ�سارات,  بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأجهزة  م�سجلة,  حا�سوب 
إلأجهزة احلا�سوب, قارئات �سيفرات اإلأعمدة, برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب, برجميات 
حا�سوب م�سجلة, قارنات معدات معاجلة البيانات, بطاقات مغناطي�سية م�سفرة, مفكرات 
مرمزة,  مغناطي�سية  تعريف  اأ�ساور  للتنزيل,  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  اإلكرتونية, 
م�سفرة,  للمفاتيح,  بال�ستيكية  بطاقات  للتنزيل,  قابلة  احلا�سوب,  برجميات  تطبيقات 
نظم اإلكرتونية خا�سة باإلأبواب املتداخلة اإلإقفال للتحكم فـي النفاذ, �سا�سات اإلكرتونية 
رقمية, اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية, من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة 

للتحميل, برامج �سا�سة التوقف للحا�سوب, م�سجلة اأو قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك التجاري )�ص.م.ع.ق(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ص, برج البنك التجاري, 
�ص.ب: 3232, الدوحة, قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161017
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لوحات اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى, م�ساند كتب, قوائم ريا�سيات, �سحف, بطاقات, 
كتالوجات, كتب, مطبوعات تخطيطية, مناذج مطبوعة, اأ�سكال بيانية, كتب موجزة اأدلة, 
كتيبات, اأ�سرطة ربط جتليد الكتب, مواد لتجليد الكتب, موؤ�سرات للكتب, بطاقات تهنئة, 
روزنامات, تقاومي, بطاقات اإعالن قرطا�سية, اأجهزة واآإلت جتليد الكتب معدات مكتبية, 
بطاقات تهنئة مو�سيقية, ن�سرات, اأ�سرطة الباراكود, بطاقات تعريف ورقية إل�ستالم اإلأمتعة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك التجاري )�ص.م.ع.ق(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ص, برج البنك التجاري, 
�ص.ب: 3232, الدوحة, قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161018
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القرو�ص املق�سطة, خدمات التاأمني, تاأجري العقارات, ال�سم�سرة, وكالء اإلإ�سكان, خدمات وكاإلت 
حت�سيل الديون, �سريفة, تثمني العقارات, ا�ستثمار اإلأموال, ال�سرافة, املقا�سة املالية, خدمات 
حفظ الودائع, تنظيم التح�سيل املايل, القرو�ص املالية متويل, تقدير ال�سرائب, التقييم املايل 
العقارات,  اإدارة  املالية,  اإلإدارة  التمويلية,  اخلدمات  والعقارات,  امل�سرفـية  واإلأعمال  التاأمني 
خدمات بنوك توفـري, �سم�سرة اإلأوراق املالية, التحليل املايل, ا�ست�سارات مالية, معاجلة عمليات 
الدفع ببطاقات اإلئتمان, معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم, حتويل اإلأموال اإلكرتونيا, 
بطاقات  اإ�سدار  كوديعة,  الثمينة  اإلأ�سياء  حفظ  اإلإيجارات,  حت�سيل  النقدية,  القطع  تثمني 
اإلئتمان, الكفاإلت املالية, �سريفة �سبكية, خدمات ت�سفـية اإلأعمال املالية, اإقرا�ص �سد اإلأوراق 
اإلإنرتنت,  الديون, توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع  ب�ساأن  ا�ست�سارية  املالية, خدمات 
 ,stocks and bonds brokerage اأموال,  ا�ستثمار  للغري,  ال�سداد  ملدفوعات  مالية  اإدارة 

اإخالء �سبيل املوقوفـني بكفالة, خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك التجاري )�ص.م.ع.ق(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الكورني�ص, برج البنك التجاري, 
�ص.ب: 3232, الدوحة, قطر

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي
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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: 124497
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دازل اند �ساين ال ال �سي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تيـــــري افنيــــــو ان، �سيـــاتــل، وا�سنطــــن 98109، الوأليات 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124498
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دازل اند �ساين ال ال �سي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تيـــــري افنيــــــو ان، �سيـــاتــل، وا�سنطــــن 98109، الوأليات 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/9م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124499

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دازل اند �ساين ال ال �سي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تيـــــري افنيــــــو ان، �سيـــاتــل، وا�سنطــــن 98109، الوأليات 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124500

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دازل اند �ساين ال ال �سي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تيـــــري افنيــــــو ان، �سيـــاتــل، وا�سنطــــن 98109، الوأليات 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124501

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1282 فـي 2019/2/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دازل اند �ساين ال ال �سي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأمازون تكنولوجيز، اإنك 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 410 تيـــــري افنيــــــو ان، �سيـــاتــل، وا�سنطــــن 98109، الوأليات 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113890

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/8/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1247 فـي 2018/6/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سليمان بن حممد بن �سعيد البو�سعيدي للتجارة

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: �سركة الفلج العايل �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: 2023/1/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 147772

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/3/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1408 فـي 2021/9/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع تاج جمان ال�سامخ

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: �سركة ال�سرق األأو�سط املتميزة للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 155170

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2023/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1460 فـي 2022/9/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جود للمنا�سبات

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: حممد �سليمان ال�سعيدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 20 ر.ب: 112، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3091

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 1995/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 546 فـي 1995/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17697

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2005/1/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 778 فـي 2004/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22407

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 768 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26755

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2005/12/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32228

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/6/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 836 فـي 2007/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32229

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/6/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 836 فـي 2007/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61630

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2012/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 959 فـي 2012/2/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61631

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2012/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 959 فـي 2012/2/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83430

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83431

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83432

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1059 فـي 2014/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيلتون وورلدوايد هولدينغ األ األ بي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: هيلتون ورلدوايد ماجن ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 

كيو كيو، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130429

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/11/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1309 فـي 2019/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأجمني ايليك تيكاريت �سركيتي ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جين�سنتا اإيالك �ساناي فـي تيكارت اأنونيم �سريكيتي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفينت ماهالي�سي ميلتم �سوكاك ا�س كوليلريي كويل 2 كات: 24 

رقم: 10 4 ليفينت، بي�سكتا�س، اإ�سطنبول، تركيا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130430

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/11/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1309 فـي 2019/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأجمني ايليك تيكاريت �سركيتي ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جين�سنتا اإيالك �ساناي فـي تيكارت اأنونيم �سريكيتي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفينت ماهالي�سي ميلتم �سوكاك ا�س كوليلريي كويل 2 كات: 24 

رقم: 10 4 ليفينت، بي�سكتا�س، اإ�سطنبول، تركيا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130431

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/11/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1309 فـي 2019/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأجمني ايليك تيكاريت �سركيتي ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جين�سنتا اإيالك �ساناي فـي تيكارت اأنونيم �سريكيتي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفينت ماهالي�سي ميلتم �سوكاك ا�س كوليلريي كويل 2 كات: 24 

رقم: 10 4 ليفينت، بي�سكتا�س، اإ�سطنبول، تركيا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130432

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 1993/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 508 فـي 1993/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأجمني ايليك تيكاريت �سركيتي ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جين�سنتا اإيالك �ساناي فـي تيكارت اأنونيم �سريكيتي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفينت ماهالي�سي ميلتم �سوكاك ا�س كوليلريي كويل 2 كات: 24 

رقم: 10 4 ليفينت، بي�سكتا�س، اإ�سطنبول، تركيا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130433

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/11/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1309 فـي 2019/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأجمني ايليك تيكاريت �سركيتي ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جين�سنتا اإيالك �ساناي فـي تيكارت اأنونيم �سريكيتي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفينت ماهالي�سي ميلتم �سوكاك ا�س كوليلريي كويل 2 كات: 24 

رقم: 10 4 ليفينت، بي�سكتا�س، اإ�سطنبول، تركيا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130434

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/11/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1309 فـي 2019/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأجمني ايليك تيكاريت �سركيتي ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكيـة: جين�سنتا اإيالك �ساناي فـي تيكارت اأنونيم �سريكيتي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: تركية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ليفينت ماهالي�سي ميلتم �سوكاك ا�س كوليلريي كويل 2 كات: 24 

رقم: 10 4 ليفينت، بي�سكتا�س، اإ�سطنبول، تركيا 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: تركيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35206

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 800 فـي 2005/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تاكيدا اأيه اإ�س 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: توباز انفي�ستمنت ا�س 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: نرويجية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بيغدي اللي 2، 0257، اأو�سلو، الرنويج

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الرنويج 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73621

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: رهوديا اوبري�سنز 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انريجي �سولو�سينز )يو ا�س( ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوأليات   ،08540 جي  ان  برين�ستون،  �سنرت،  كارنيجي   504 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73622

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2013/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: رهوديا اوبري�سنز 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: انريجي �سولو�سينز )يو ا�س( ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوأليات   ،08540 جي  ان  برين�ستون،  �سنرت،  كارنيجي   504 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/6/27م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34467

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/6/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 802 فـي 2005/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برميارك هولدينغز 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارك ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ارثر ريان هاو�س، 22-24 بارنيل �سرتيتو دبلن 1، اإيرلندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34468

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/6/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 834 فـي 2007/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برميارك هولدينغز 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: برميارك ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ارثر ريان هاو�س، 22-24 بارنيل �سرتيتو دبلن 1، اإيرلندا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/11/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/26م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 35205

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2006/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 800 فـي 2005/10/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: تاكيد� �أيه �إ�س 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية: توباز �نفي�ستمنت ��س 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: نرويجية - �لتجارة و�ل�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: بيغدي �للي 2، 0257، �أو�سلو، �لرنويج

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �لرنويج 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/25م 
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ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إلى  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن بدء �أعمــــال �لت�سفية ل�سركـة د�ر �لزهـور �لذهبيـــة - ت�سامنية، �ملن�سور فـــــي 

�جلريدة �لر�سميـــة �لعـــدد )١٤٣٥(، �ل�ســادر بتاريــخ ٢٤ �سعبان ١٤٤٣هـ، �ملو�فـــق ٢٧ مار�س ٢٠٢٢م، 

�إذ ورد رقم �ل�سجل �لتجاري كاالآتـــي:

١٠٣٧٠٦٣

وال�سحيــــــح هــــــــو:

١٣٠٦٣٨٢

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

باإلإ�شــارة اإلى اإعالن بدء اأعمـال الت�شفيـــة ل�شركـة علي بن خمي�س بن عامر املقبايل و�شريكه 

للتجارة �س.م.م، املن�شـور فـي اجلريدة الر�شمية العدد )١٣٨٠(، ال�شـادر بتاريخ ٩ رجب ١٤٤٢هـ، 

املوافق ٢١ فرباير ٢٠٢١م، تنـــوه وزارة التجــارة وال�شناعــة وترويــج اإل�شتثمــار اإلى اأنه قد 

مت عزل امل�شفي / مكتب اإلمتياز لتدقيق احل�شابات، وتعيني الفا�شل/ علي بن خمي�س بن 

عامر املقبايل، 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

هاتف رقم: ٩٥٩٧١٩٠٩

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرابع م�سندم العاملية �ش.م.م
اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة مرابع م�سندم العاملية  يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة 
�ش.م.م، وامل�سجلـــة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1054072، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/12/28م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
وألية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق األأول

�ش.ب: 70 ر.ب: 319
هاتف رقم: 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم: 26857087

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واأل�ست�سارات األقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املها ل�سناعة املعادن �ش.م.م
يقــوم  اأنــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لـــدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املعادن  ل�سناعة  املها  �سركــة  بت�سفـية 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2022/12/18م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1047849 بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
وألية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 151 ر.ب: 418
هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم: 25771572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب جند - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدائن املرية للتجارة �ش.�ش.و
يعلن مكتب جند - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة مدائن املرية للتجارة 
�ش.�ش.و، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1094766، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2023/1/15م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
املوالح اجلنوبية - وألية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�سكة رقم: 4503 - مبنى رقم: 130 - الطابق األأول - مكتب رقم: 11
�ش.ب: 373 ر.ب: 124

هاتف رقم: 98520404
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب بي كي اف - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجتاهات لالأعمال الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب بي كي اف - حما�سبون قانونيون - اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة اجتاهات لالأعمال 
بالرقـم 1326122، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لـــدى  الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/10/3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 
وادي عدي - جممع حطاط )اأ( - جناح رقم: 108)اأ( - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1171 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24563196 فاك�ش رقم: 24563194

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن اأحمد بن فرج الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باتك الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن اأحمد بن فرج الروا�ش اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة باتك الدولية لال�ستثمار 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1297846، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/5/29م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 

وألية �ساللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم: 97077776 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اليك�سندر دافيد بر�سم
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول املرنة لتقنية املعلومات �ش.م.م 
املعلومات  لتقنية  املرنة  �سركــــة احللول  بت�سفـيــة  يقوم  اأنــــه  بر�سم  دافيد  اليك�سندر  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1343715، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/11/13م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
حمافظة م�سقط

�ش.ب: 797 ر.ب: 112
هاتف رقم: 98333666 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن �سهيل بن �سعيد املع�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية األإقليمية �ش.م.م

االإقليمية  العربية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املع�سني  �سعيد  بن  �سهيل  بن  �سعيد  يعلن 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1747533 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
 هاتف رقم: 99491009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سا�ش للتطوير العقاري �ش.م.م

يعلن �سعيد بن �سهيل بن �سعيد املع�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سا�ش للتطوير العقاري 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1010202 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
 هاتف رقم: 99491009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفا مزون الدولية �ش.م.م

يعلن �سعيد بن �سهيل بن �سعيد املع�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سفا مزون الدولية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1759337 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2022/12/27م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
 هاتف رقم: 99491009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج للخدمات العقارية �ش.�ش.و

يعلن �سعيد بن �سهيل بن �سعيد املع�سني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سراج للخدمات العقارية 
�ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1010406، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
 هاتف رقم: 99491009

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سامل بن بطي بن �سامل العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات ال�سعادة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن بطي بن �سامل العربي اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـة نفحات ال�سعادة - ت�سامنية، 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1090213، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 

حمافظة الربميي
هاتف رقم: 92249292 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عبداللـه بن �سهيل بن بخيت عمو�ش املهري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة عبداللـه حممد حممد خليل و�سركائه للتجارة �ش.م.م

عبداللـه  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنــــه  املهري  عمو�ش  بخيت  بن  �سهيل  بن  عبداللـه  يعلن 
الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م،  للتجارة  و�سركائه  حممد حممد خليل 
بالرقــــم 1333284، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
هاتف رقم: 92709699 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سيف بن �سامل بن علي الربيعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ربيعه بن �سيف الربيعي و�سركاه للتجارة - تو�سية

يعلن �سيف بن �سامل بن علي الربيعي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة ربيعه بن �سيف الربيعي 
 ،3096920 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة  و�سركاه 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 

وألية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 99368586 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأ�سعد بن �سالح بن علي النعيمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو طارق النعيمي - تو�سية
يعلن اأ�سعد بن �سالح بن علي النعيمي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأبو طارق النعيمي - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1285082، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
وألية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 95044004 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )1478(

�سامل بن حمود بن حممد الطوقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األإدارة ال�ساملة للتجارة �ش.م.م
ال�ساملة  االإدارة  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الطوقي  حممد  بن  حمود  بن  �سامل  يعلن 
التفاق  وفقا   ،1615580 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2022/12/22م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
وألية بو�سر - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: 99352319 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سروق املنري لت�سليك الكهرباء ومتديد املياه �ش.م.م

يعلن اإبراهيم بن حممد بن عبدالكرمي البلو�سي اأنــــه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة ال�سروق املنري 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجـل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املياه  الكهرباء ومتديد  لت�سليك 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1085293
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي: 
وألية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 320 ر.ب: 104
هاتف رقم: 99491009 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب ال�سرق األأو�سط لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل امل�سافرين لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
يعلن مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنــه يقــوم بت�سفـية �سركــة عامل امل�سافرين 
لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م، وامل�سجلة لـــدى اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1680854، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2023/1/1م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 126 ر.ب: 103

هاتف رقم: 97139475 - 24222434
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن خمي�ش بن مو�سى الكازروين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر ودام للتجارة - تو�سية
يعلن �سليمان بن خمي�ش بن مو�سى الكازروين اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركة فجر ودام للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1111237، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2022/12/28م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
وألية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: 14 ر.ب: 300
هاتف رقم: 99070556 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغيثي والكندي �ش.م.م
الغيثي  م�ساريع  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  الغيثي  حممد  بن  عبداللـه  بن  اأحمد  يعلن 
الـتجاري بالرقـم 1172277، وفقا التفاق  ال�سجـل  اأمانــة  والكندي �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2022/12/14م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
وألية لوى - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 345 ر.ب: 325 
هاتف رقم: 97799421 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب األإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء امللدة املتحدة �ش.م.م
املتحدة  امللدة  �سماء  �سركــة  بت�سفـية  يقــوم  اأنــه  احل�سابات  لتدقيق  االإتقان  مكتب  يعلن 
اأمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقـم 1145223، وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م، وامل�سجلة لـــدى 
املوؤرخ 2023/1/1م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 39 ر.ب: 315

هاتف رقم: 91411665
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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املر بن �سامل بن خلفان العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات األأ�سيل للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  االأ�سيل  نفحات  �سركـة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنــــه  العربي  بن خلفان  �سامل  بن  املر  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1282150، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 

وألية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم: 99801969 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عمر بن �سامل بن خمي�ش العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكاليل اخلزامى للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عمر بن �سامل بن خمي�ش العربي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأكاليل اخلزامى للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1021609، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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عبدالعزيز بن حممد بن �سيف العموري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الكهرمان للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن �شيف العموري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركة اأر�ض الكهرمان 
للتجارة واملقاوالت �ض.�ض.و، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٧٠٤٩، 

امل�سفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

رعد بن حممد بن �سلمان الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن �سلمان بن �سالح الربيكي وولده للتجارة - تو�سية 

يعلـن رعد بن حممد بن �شلمان الربيكي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة حممد بن �شلمان بن 
�شالح الربيكي وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�سفــي٣١٤٢٦٦٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�سلطان بن �سامل بن حممد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سلطان وعلي املقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شلطان بن �شامل بن حممد املقبايل ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة �شلطان وعلي املقبايل 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٠١٩٩، 

امل�سفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

حم�سن بن علي بن �سامل ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوكب عطارد للتجارة - ت�سامنية
يعلـن حم�شن بن علي بن �شامل ال�شعدي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة كوكب عطارد للتجارة - 
ت�شامنيــة، وامل�شجلــــة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٦٠٧٤٦٦٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلدار املغناطي�سي �ش.م.م

يعلـن حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة اجلدار املغناطي�شي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣١٦٠١٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة حبيب بن عبداللـه الزدجايل وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حامت بن حبيب بن عبداللـه الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة حبيب بن عبداللـه 
الزدجالـــي وولـــده للتجـــارة - ت�شامنيـــة، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�سفــي٦٠٥٨٥٩٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

خمي�ش بن �سعيد بن �سامل الغاب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء جبل �سم�ش للتجارة �ش.م.م

يعلـن خمي�ض بن �شعيد بن �شامل الغاب�شي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة �شماء جبل �شم�ض للتجارة 
�ض.م.م، وامل�شجلــــة لـــدى اأمانــــة ال�شجل الـتجــــاري بالرقـــــم ١٠٣٥٩٧٤، عـــن انتهــاء اأعــمـــال 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

طالب بن �سعيد بن خلفان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سد امل�سفاه للتجارة �ش.م.م
يعلـن طالب بن �شعيد بن خلفان الوهيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة اأ�شـــد امل�شفـــاه للتجـــارة 
اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٧٢١٢، عـــن  ال�شجــل  اأمانــــة  لــدى  �ض.م.م، وامل�شجلــــة 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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من�سور بن حممد بن مطر العبيداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو منت�سر العبيداين و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن من�شور بن حممد بن مطر العبيداين ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركـة اأبو منت�شر العبيداين 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٠٨٩٠، 

امل�سفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�سامل بن نا�سر بن �سليمان القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطالل الطبيعة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن نا�شر بن �شليمان القا�شمي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة اأطالل الطبيعة �ض.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٥٥٤٦، عـــن انتهاء اأعــمـــال الت�شفيـــة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

خالد بن �سباع بن حممد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلو�سني وال�سعيدي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن �شباع بن حممد احلو�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة احلو�شني وال�شعيدي 
عـــن   ،٣٢٠٢٨١٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

امل�سفــيانتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

علي بن مبارك بن علي ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكتبة منار العلم - ت�سامنية

يعلــن علــي بن مبــارك بـن علــي ال�شكيلي ب�شفـتـــــه امل�شفـــي ل�شركــــة مكتبة منـــار العلـــم - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥١١٠٧٢٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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بدر بن خمي�ش بن خلفان الرو�سدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ش الفليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن بدر بن خمي�ض بن خلفان الرو�شدي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة جرنا�ض الفليج للتجارة 
واملقاوالت �ض.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٩٥٨٠، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

اإبراهيم بن �سعيد بن �سامل ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سال�سل الداخلية للتجارة - ت�سامنية

الداخلية  �شال�شل  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  ال�شعيلي  �شامل  بن  �شعيد  بن  اإبراهيم  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٦٨٧١، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�سيف بن �سعيد بن علي الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية الأمن املعلومات �ش.م.م

يعلـن �شيف بن �شعيد بن علي الغافري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة العاملية الأمن املعلومات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٦٥٨٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

يو�سف بن يعقوب بن نا�سر البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا للكيماويات �ش.م.م 

يعلـن يو�شف بن يعقوب بن نا�شر البو�شعيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة مزايا للكيماويات 
�ض.م.م، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٥٣٩٢٠، عـــن انتهـــاء اأعــمـــــال 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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يون�ش بن خمي�ش بن حميد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املت�سع لالأعمال �ش.م.م

يعلن يون�ض بن خمي�ض بن حميد البلو�شي ب�شفـتـه امل�شفــي ل�شركة املت�شع لالأعمال �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣٦٨٨٣٦،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأح�سار العاملية �ش.م.م

يعلن يون�ض بن خمي�ض بن حميد البلو�شي ب�شفـتـه امل�شفــي ل�شركة االأح�شار العاملية �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣٦٨٧٤٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

خالد بن حمد بن علي اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش ال�سر العاملية �ش.م.م

يعلـن خالد بن حمد بن علي اليعقوبي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــــة اأر�ض ال�شر العاملية �ض.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١١٣٢٤٥،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

حمدان بن حمود بن حممد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النقية - تو�سية

يعلـن حمدان بن حمود بن حممد العامري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة م�شاريع النقية - 
تو�شية، وامل�شجلـــة لــدى اأمانـــــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٥٠٩٣، عـــن انتهـــــاء اأعــمـــال 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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عمر بن عبداللـه بن �سالح اخل�سوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العربي للتجارة والتكنولوجيا �ش.م.م

يعلـن عمر بن عبداللـه بن �شالح اخل�شوري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة املركز العربي للتجارة 
والتكنولوجيا �ض.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٧٦٠٥٩، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

م�سطفى بن حممد بن �سامل ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرزاق احلبي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن م�شطفى بن حممد بن �شامل ال�شعيلي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة اأرزاق احلبي للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٩٠٥٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

عامر بن �سليمان بن �سعيد امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة لل�سحن والتخلي�ش اجلمركي �ش.م.م

يعلـن عامر بن �شليمان بن �شعيد امل�شكري ب�شفـتـه امل�شفــي ل�شركة ال�شاملة لل�شحن والتخلي�ض 
اجلمركي �ض.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٤٧٩٥، عـــن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن العمارة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن را�شد بن �شليم ال�شنيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة ركن العمارة للتجارة 
واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١٠٥٣٩١٢، عن انتهاء 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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�سعيد بن نا�سر بن حممد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكروان املتكاملة �ش.م.م
املتكاملة  الكروان  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  ال�شيابي  حممد  بن  نا�شر  بن  �شعيد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٠٦٩٣٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الزيتون للهدايا �ش.م.م

يعلـن مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة مركز الزيتون للهدايا 
اأعــمــــال  اأمانــــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـــم ١١٩٦٤١٨، عـــن انتهــاء  �ض.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

امل�سفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

اإبرهيم بن عبداللـه بن م�سلم الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيوت م�سقط املتكاملة �ش.م.م

يعلـن اإبرهيم بن عبداللـه بن م�شلم الكلباين ب�شفـته امل�شفــي ل�شركة بيوت م�شقط املتكاملة 
�ض.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجاري بالرقم ١٣٠٤٥٥١، عن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

امل�سفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

نا�سر بن حممد بن نا�سر اليحيائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممودة ونا�سر للتجارة �ش.م.م

يعلـن نا�شـــر بن حممد بن نا�شر اليحيائي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة حممــــودة ونا�شـــــر 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٦٣٧٧٥٤،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ض.م.م، 

امل�سفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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خمي�ش بن نا�سر بن �سليمان القا�سمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركن امل�ستقيم �ش.م.م
يعلـن خمي�ض بن نا�شر بن �شليمان القا�شمي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة الركـــن امل�شتقيـــم 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٢٤٢٤٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مالك بن حممد بن عبدالرب اليافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفهم املثايل للتجارة �ش.م.م 
املثايل  الفهم  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  اليافعي  عبدالرب  بن  حممد  بن  مالك  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣٣٣٧٥٧،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ض.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

كر�سانا �سينتالبيال راو
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع ال�سرعة الدولية )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلـن كر�شانا �شينتالبيال راو ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة م�شاريع ال�شرعة الدولية )�شركة 
عـــن   ،١٣٤٣٣٨٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ض.م.م،  حرة(  منطقة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد وماجد الغافري للتجارة - ت�سامنية
يعلـن وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة وليد وماجد الغافري 
عـــن   ،١٥٩٨٥٥٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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