
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1480(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

بتعيني وكيلة لوزارة التجارة وال�صناعة وترويج  مر�صـــوم �صــلطانـــــي رقـــــــم 2023/8 

اال�صتثمار لرتويج اال�صتثمار.

بتعيــني �صفــراء غيــر مقيمــني. مر�صـــوم �صــلطانـــــي رقـــــــم ٩/2023 

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

                   وزارة الداخليــــــة

�سـادر فـــي 2023/2/2 بتعديــل القــرار الــوزاري  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2023/22 

رقم 2022/222 بت�صميـة اأع�صـاء املجالـ�س البلديـة 

للفتـرة الثالثـة.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

�سـادر فـــي 2023/2/٩ باإ�صـــدار الئحـــة تنظيـــم  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٦2/2023 

ترخي�س هوية املنتج الوطني.
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اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�صاأن طلبات بـراءات االخرتاع املقبولة.

اإعالن ب�صاأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.

االإعالنات اخلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبـات ت�صجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بالرتخي�س باالنتفاع.

اإعالن ب�صاأن العالمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�صاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�صجلة.

ا�صتـــــــــــــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الكوكب الدري النادر للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأ�صقاء العرب �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الربيدعي الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صائر جمي�س للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مادر للهند�صة واملقاوالت - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلوهرة العربية لت�صويق االأ�صماك �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق �صاطئ اخللوف - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عز الدقم - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املتكل للخدمات البرتولية والتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدغي�صي للم�صاريع املتكاملة - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلريطة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صاعدي و�صريكه لالأعمال �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حممد و�صعيد اأبناء عبداللـه �صعيد الراجحي 

للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صابرين العربية للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صوارع م�صقط �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدلهمي الوطنية للتعمري - تو�صية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العدويـــة و�شركائهـــا لال�شتثمـــار وامل�شاريــع 

املتطورة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفق املعبيلة املتميزة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم �شهيل الغربي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كريبتو عمان املحدودة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبار املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة �شحم للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمالقة الربميي للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دلتا خلدمات األأمن املتكاملة - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب الرميلة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز النه�شة الوطنية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور القلوب �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كري�شتال وادي حطاط �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة اجلوابي للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ركن األأمان ال�شاملة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العوي�شي والناعبي للتجارة احلديثة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نفطي غازتك �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املوج األأزرق لل�شياحة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزراعية ال�شرقية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأرياف �شداب احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعلة مل�شتلزمات ال�شالمة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املزروعي والكعبي للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزاهر العاملية أل�شتقدام األأيدي العاملة 

والتجارة �ش.�ش.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجيد للم�شاريع الرائدة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املركز املايل لتطوير البنية التحتية �ش.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة معامل جدة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

املهــري و�صريكــه  اإفــرج  �صعيــد  �صعيد بن  الت�صفـية ل�صركة  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع العز ال�صاملة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وجهة بركاء لال�صتثمار والتطوير �س.م.ع.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رموز وادي �صحم للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول العا�صمة احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة يابر ومالك للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البطيني الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املوج االأبي�س الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجواء الريف ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبو اجللندا الذهبية - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطابة للتجارة العامة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وب�س ال�صم�س �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع مزارع ه�صا�س - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الدولية للخدمات امليكانيكية �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة �صحار ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ق�صر الطيبات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نافذة ال�صرق املتحدة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال البداية املتحدة للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزايني لال�صتثمار العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو �صعود للم�صاريع الرائدة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرواق للعناية الطبية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صعاع الر�صتاق للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صارة ال�صرق الدولية �س.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٠(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٨/2023

بتعيني وكيلة لوزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار لرتويج اال�ستثمار

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

تعني ابت�سام بنت اأحمد بن �سعيد الفروجية وكيلة لوزارة التجارة وال�سناعة وترويج األ�ستثمار 

لرتويج األ�ستثمار.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: ١٨ من رجــــــــــــــب �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق:   ٩  من  فبرايــــــــر �سنـة 2023م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٠(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٣/٩
بتعيــني �سفــراء غيــر مقيمــني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٠٨/٣٢،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى
يعني علي بن �سليمان بن �سعيد الدرمكي، �سفـرينا لدى جمهورية ال�سودان، ليكون �سفـريا 

لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية ت�ساد.

املــادة الثانيـــة
يعـــــني �سعـــــود بـــن هــــالل بــن �سعـــود ال�سيـــذاين، �سفـرينا لدى جمهوريــة تنزانيــا املتحــدة، 
ليكــــون �سفـريا لنــــا فــــوق العـــادة، ومفو�ســـا غيــر مقيــم لـــدى جمهوريـــة القمــــر املتحـــدة، 

وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي، وجمهورية �سي�سل.

املــادة الثالثـــة
تعني روؤى بنت عي�سى بن اأ�سرف الزدجالية، �سفـريتنا لدى مملكة بلجيكا، لتكون �سفـرية 

لنا فوق العادة، ومفو�سة غري مقيمة لدى األحتاد األأوروبي، واملفو�سية األأوروبية.

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

�سـدر فـي: ١٨ مـن رجـــــــــــــــــــب �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق:   ٩  مـن فبرايـــــــــــــــر �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-8-



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٠(

وزارة الداخليــــــة

قـرار وزاري 

رقـم 2023/22

بتعديل القرار الوزاري رقم 2022/222

بت�ضميـة اأع�ضـاء املجالـ�س البلديـة للفتـرة الثالثـة

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،

واإلى القرار الوزاري رقم 2022/222 بت�سمية اأع�ساء املجال�س البلدية للفرتة الثالثة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

حتــل �سابـــرة بنت حمـــد بن �سالــــم العوفيــــة حمـــل مريــم بنت را�ســد بن �سعيـد امل�سيقريــة 

فـي ع�سوية املجل�س البلدي ملحافظة الداخلية.

املــادة الثانيـــة

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

�ضـدر فـي: ١١ مـن رجـــــــــــــــــب ١٤٤٤هـ  

املوافـــــق:   2  مـن فربايـــــــــــــر 2023م

حمود بن في�ضل البو�ضعيدي

وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة 
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري 

رقــم ٦2/2023

باإ�سدار الئحة تنظيم ترخي�ص هوية املنتج الوطني

ا�صتنادا اإىل املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2020/97 بتعديــل م�صمـــى وزارة التجــــارة وال�صناعـــة 

اإىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل فـي �صاأن تنظيم ترخي�ص هوية املنتج الوطني باأحكام الالئحة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

يجب على املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفـيق اأو�صاعهم خالل مدة ال تزيد على )١( 

عام واحد من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ١٨ من رجــــــــب ١٤٤٤هـ
املـوافــــق:   ٩  من فبــــرايـر 2023م

قيـــ�ص بن مـحمــد بن مو�ســى اليـو�سـف 
 وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
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الئحة تنظيم ترخي�ص هوية املنتج الوطني 

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

1 - الوزارة: 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اآل�ستثمار.

2 - الوزير: 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اآل�ستثمار.

3 - املديرية: 

املديرية العامة لل�سناعة فـي الوزارة.

4 - هوية املنتج الوطني: 

املعتمد لدى وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اآل�ستثمــار،  املنتجات الوطنية  �سعار 

الذي مينح للمرخ�ص له.

5 - املرخ�ص له: 

ال�سخ�ص احلا�سل على الرتخي�ص.

6 - الرتخي�ص: 

املوافقة ال�سادرة من املديرية آل�ستخدام هوية املنتج الوطني.

املــادة ) 2 (

آل يجوز ا�ستخدام هوية املنتج الوطني اإآل بعد احل�سول على الرتخي�ص وفقا آلأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 3 (

يقدم طلب الرتخي�ص اإىل املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ص، بعد ا�ستيفاء ال�سروط 

وامل�ستندات اآلآتية:
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1 - حتديد ا�صم املنتج.

2 - حتقيق ن�صبة حمتوى حملي مبا ال يقل عن )20%( ع�صرين باملائة.

3 - الرتخي�ص ال�صناعي اأو احلرفـي ملقدم الطلب، �صاري املفعول.

4 - اأي بيانات اأو م�صتندات اأخرى حتددها الوزارة.

املــادة ) ٤ (

تاريخ  يوما من  الرتخي�ص خالل )15( خم�صة ع�صر  فـي طلب  البت  املديرية  يجب على 

ا�صتيفائه كافة ال�صروط وامل�صتندات املطلوبة، ويجوز لها اال�صتعانة باأي جهة اأخرى لفح�ص 

طلب الرتخي�ص.

املــادة ) 5 (

ي�صدر الرتخي�ص من الدائرة املخت�صة، وتكون مدته )3( ثالثة اأعوام قابلة للتجديد.

املــادة ) ٦ (

يجــب علـــى املديريـــة اإخطـــار طالـــب الرتخيــ�ص فـي حال رف�ص طلبه باأي و�صيلة يتحقق 

بها العلم، على اأن يكون قرار الرف�ص م�صببا.

املــادة ) 7 (

يجوز ملن رف�ص طلبه التظلم اإىل الوزير خالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره، ويجب 

البت فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب عدم الرد خالل هذه 

املدة مبثابة رف�صه، ويجوز تقدمي طلب ترخي�ص جديد بعد م�صي )1( عام واحد من تاريخ 

رف�ص الطلب.

املــادة ) ٨ (

يكون احت�صاب ن�صبة املحتوى املحلي لغر�ص املوافقة على طلب الرتخي�ص، وفقا لالآتي:

100 * 
�صعر املنتج ت�صليم باب امل�صنع - قيمة املواد غري ذات املن�صاأ  

      �صعر املنتج ت�صليم باب امل�صنع 
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املــادة ) ٩ (

يجوز للوزارة توقيع اأحد اجلزاءات االآتية على املخالفـني الأحكام هذه الالئحة:

1 - االإنذار.

2 - غرامة اإدارية ال تزيد على )500( خم�صمائة ريال عماين.

3 - وقف الرتخي�ص ملدة ال تزيد على )1( عام واحد.

4 - اإلغاء الرتخي�ص.

املــادة ) ١0 (

يجوز ملن وقع عليه اأحد اجلزاءات املن�صو�ص عليها فـي املادة )9( من هذه الالئحة اأن يتظلم 

للوزير خالل )60( �صتني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو علمه به، وعلى الوزير البت 

فـيـــه خـــالل )30( ثالثـــني يومــا مــن تاريـــخ تقدميـــه، ويعتــرب مرور هذه املدة دون البت 

فـي التظلم مبثابة رف�صه.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــالن

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

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

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

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

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�صم طالب الرباءة

72ا�صم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2018/000226
)22(    24/7/2018
)31(PCT/EP2016/053841
)32(24/2/2016
)33(EP
جهاز وطريقة معاجلة لك�صف نب�صات ت�صريف جزئية فـي وجود اإ�صارات ت�صوي�ض.)54(

 PROCESSING APPARATUS AND METHOD FOR DETECTING
 PARTIAL DISCHARGE PULSES IN THE PRESENCE OF NOISE
SIGNALS.

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�صف عن جهاز معاجلة )2( لك�صف نب�صات ت�صريف )57(

لك�صف  مهياأ   )3( اأول  كا�صف  على:  ي�صتمل  ت�صوي�ض،  اإ�صارة  وجـــود  فـي  جزئية 

اأوىل )9( جل�صم  اإ�صارة نب�صية كهرومغناطي�صية )PINT، PEX2( من منطقة 

كهربائي )1، 6( وتوليد نب�صة كهربائية اأوىل )P1( متثل حدث ك�صف اأول لالإ�صارة 

النب�صية  ثـــان )4( مهياأ لك�صف االإ�صارة  النب�صيـــة الكهرومغناطي�صيـــة، وكا�صــف 

6( وتوليد  الكهربائي )1،  الكهرومغناطي�صية مــن منطقــة ثانيـــة )10( للج�صم 

النب�صية  لالإ�صارة  ثاين  ك�صف  بحدث  مرتبطـــة   )P2( ثانية  كهربائيـــــة  نب�صـــة 

زمنــــي  فا�صـــل  لقـــيا�ض  مهيــــاأة   )17( زمـــن  ح�صـــاب  ووحدة  الكهرومغناطي�صية، 

)Td1 ،Td2( بني حـــدث الك�صـــف االأول وحــدث الك�صف الثاين، ووحدة معاجلة 

)18( مت�صلة بوحدة ح�صاب الزمن )17(، تتم تهيئة وحدة املعاجلة )18( لكي: 

تقارن الفا�صل الزمني املقا�ض )Td1 ،Td2( بقيمة حدية زمنية )THt(، وربط 

االإ�صارة النب�صية الكهرومغناطي�صية )PINT( بنب�صات ت�صريف جزئية متولدة 

كان  اإذا   )10  ،9( والثانية  االأوىل  املنطقة  بني   )6  ،1( الكهربائي  اجل�صم  داخل 

الفا�صل الزمني املقا�ض )Td1( اأقل من القيمة احلدية الزمنية )THt(، وربط 

خارج  متولدة  ت�صوي�ض  باإ�صارة   )PEX2( الكهرومغناطي�صية  النب�صية  االإ�صارة 

اجل�صم الكهربائي )1، 6( اإذا كان الفا�صل الزمني املقا�ض )Td2( ي�صاوي اأو اأكرب 

.)THt( من القيمة احلدية الزمنية املذكورة

- 1
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 It is described a processing apparatus (2) for detecting partial
 discharge pulses in the presence of noise signal, comprising: a first
 detector (3) configured to detect an electromagnetic impulsive signal
 (PINT; PEX2) from a first area (9) of an electrical object (1, 6) and
 generate a first electrical pulse (P1) representing a first detection
 event of the electromagnetic impulsive signal; a second detector
 (4) configured to detect the electromagnetic impulsive signal from
 a second area (10) of the electrical object (1, 6) and generate a
 second electrical pulse (P2) associated with a second detection
 event of the electromagnetic impulsive signal; a time calculation
 module (17) configured to measure a time interval (Td1;Td2)
 between the first detection event and the second detection event;
 and a processing module (18) connected to the time calculation
 module (17). The processing module (18) is configured to: compare
 the measured time interval (Td1;Td2) with a time threshold value
 (THt); associate the electromagnetic impulsive signal (PINT) to
 partial discharge pulses generated inside the electrical object (1,
 6) between the first and second areas (9, 10) if the measured time
 interval (Td1) is lower than the time threshold value (THt); and
 associate the electromagnetic impulsive signal (PEX2) to a noise
 signal generated outside the electrical object (1, 6) if the measured
 time interval (Td2) is equal to or greater than said time threshold
value (THt).

)71(PRYSMIAN S.P.A                                                       بري�صميان  اإ�ض. بي. اإيه

)72( CANDELA, Roberto                                                            كانديال، روبريتو

DI STEFANO, Antonio                                                    دي �صتيفانو، اأنتونيو

FISCELLI, Giuseppe                                                        في�ص�صيلي، جو�صيبي
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)21(OM/P/2013/000210
)22(    28/8/2013
)31(PCT/FR2012/000059
)32(16/2/2012
)33(FR
طريقة لتكوين �صورة ليزر ملونة ذات عائد انعكا�ض عال ووثيقــة يتــم فيـــها اإنتــاج )54(

�صورة ليزر ملونة.

 A METHOD FOR CONTROLLING GLYCOSYLATION OF
RECOMBINANT GLYCOPROTEIN.

يتعلق االخرتاع احلايل ب�صورة ليزر ملونة بعائد انعكا�ض عال. وهى ت�صتمل على )57(

ورقة من مادة  ميكن معاجلتها بالليزر )41(، بك�صالت فرعية )52( فـي االألوان 

االأ�صا�صية، �صعاع الليزر عرب امل�صتويات الرمادية لل�صورة امللونة املعر�صة للتفحيم، 

وركيزة )42(، وكلها تكون مرققة، ويتم ف�صل البك�صالت الفرعية مبناطق �صفافة 

T تزيد االنعكا�صية وتقوي املكون االأبي�ض لل�صورة ال�صخ�صية، وميكن لطبقات 
من الورني�ض العاك�ض تقوية االنعكا�صية.

تطبيق على الوثائق الر�صمية.

 The image relates to a colour laser image with a high level of
 reflectivity. It comprises a laserable sheet of material (41), sub-pixels
 (52) in primary colours, the laser beam causing the grey shade levels
 of the colour image to appear by carbonisation, and a substrate (42).
 It is all laminated. The sub-pixels are separated by transparent zones
 T that increase the reflectivity and reinforce the white component of
 the personalised image. Layers of reflective varnish can reinforce
the reflectivity. The invention is applicable to official documents.

)71(LAZZARI, Jean Pierre                                                         الزاري، جان بيري

LAZZARI Jean Marc                                                            الزاري جان مارك

)72(LAZZARI, Jean Pierre                                                         الزاري، جان بيري

LAZZARI Jean Marc                                                            الزاري جان مارك
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)21(OM/P/2017/00002
)22(    2/1/2017
)31(PCT/US2015/038345
)32(29/6/2015
)33(US
مثبطات دمييثيالز-1 خا�ض بالي�صني. )54(

 INHIBITORS OF LYSINE SPECIFIC DEMETHYLASE-1.
فـي )57( ويتم  ورمي،  ومر�ض  �صرطان  لعالج  وطرق  برتكيبات  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

الوثيقة احلالية توفري مركبات ا�صتقاقية حلقية غري متجان�صة بها ا�صتبدال وتركيبات 

�صيدالنيـــة ت�صتمــل علــى املركبات املذكورة، تكون املركبات والرتكيبات حمل االهتمام 

املركــبات  تكــــون  ذلك،  علــى  وعـــالوة  بالي�صيــن،  خا�ض  دمييثيالز-1  لتثبيط  مفيدة 

والرتكيبـــات حمـــل االهتمـــام مفيدة لعالج �صرطان، مثل �صرطان الربو�صتاتا، �صرطان 

الثدي، �صرطان املثانة، �صرطان الرئة و/ اأو ورم قتامي خبيث وما �صابه ذلك.

 The present invention relates generally to compositions and methods
 for treating cancer and neoplastic disease. Provided herein are
 substituted heterocyclic derivative compounds and pharmaceutical
 compositions comprising said compounds. The subject compounds
 and compositions are useful for inhibition of lysine specific
 demethylase-1. Furthermore, the subject compounds and compositions
 are useful for the treatment of cancer, such as prostate cancer, breast
cancer, bladder cancer, lung cancer and/or melanoma and the like.

)71(G CELGENE QUANTICEL RESEARCH INC. صيلجني كوانتي�صيل ري�صري�ض اإنك�

)72(D CHEN, Young, K .                                                                                   صن، يوجن، كيه�

C KANOUNI, Toufike                                                                   كانويني توفايكي

N NIE, Zhe                                                                                                           ناي زهي

D STAFFORD, Jeffrey, Alan                                                        صتافورد جيفري اأالن�

K VEAL, James, Marvin                                                                    فييل جيم�ض مارفن
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- 4

)21(OM/P/2018/000024
)22(    31/1/2018
نظام التحكم التلقائي الذكي باالأجهزة الكهربائية فـي امل�صاجد واجلوامع.)54(

 ORODISPERSIBLE  SMART AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
FOR ELECTRICAL APPLIANCES IS MOS.

هــو نظـام خا�ض للم�صاجد جمهز بقواطع كهربائية ذاتية التحكم مو�صولة باأجهزة )57(

توقيــت رقمية وم�صت�صعرات واأجهزة حتكم عن بعد يتم التحكم بناء على اأوقــات 

ال�صالة ودخول امل�صلني يعمل على ت�صغيل واإطفاء االأجهزة الكهربائية املختلفة 

اأجهزة التكييف واالإنارة واملراوح ومكربات ال�صوت وغريها من  اأهمهـا  بامل�صجـد 

درجــات  وا�صت�صعــار احلركــة وحت�صــ�ض  ال�صـالة  اأوقات  علــى  بنــاء  االأجهـزة وذلك 

احلرارة وغريها من العوامل، الهدف منه احلد من اال�صتهالك املفرط للكهرباء 

وذلك بتقلي�ض ال�صاعات املهدرة واحلفاظ على اأجهزة امل�صاجد من التلف واإطالة 

العمـــر االفرتا�صـــي وتقلـــيل االأعبــاء املاليــة لل�صيانــة واملتابعــة وراحــة امل�صلــني.

 The invention provides  its a special system of mosques equipped
 contactors self-control connected special digital smart timers and
 sensors and devices remote control based on the times of prayer
 and enter the congregation is controlled works on the operation
 and extinguish the various electrical appliances mosque, the most
 important air-conditioning , lighting,fans, amplifiers and other devices
 so based on the times of prayer and sensor movment and temperature
 sensitivity and other factors. the goal is to reduce excessive electricity
 consumption by reducing wasted hours. preserving mosques
 devises from damage, prolonging the life span and reducing the
financial burden of maintenance, follow-up and comfort worshiper.

حممود بن خليفة بن حممد الريامي )71(

   Mahmood khalifah mohammed al-riyami
حممود بن خليفة بن حممد الريامي )72(

   Mahmood khalifah mohammed al-riyami
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�إعـــــالن

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

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

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

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71��سم طالب �لرب�ءة

72��سم �ملخرتع

73��سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74��سم �لوكيل
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٠(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2٠١٤/٥/٧

)2١(OM/P/2014/00098

)٤٤(
 2٠١8/١/2١

اجلريدة الر�سمية رقم : ١22٧

)٤٥(

)٤)١١28

C08J 11/04 (2006.01), C08J 11/06 (2006.01), B29B 17/00 (2006.01), B29B 
17/02 (2006.01), B29B 17/04 (2006.01), B29B 7/88 (2006.01), B29B 7/90 
(2006.01), B29C 47/10 (2006.01)

Int.Cl.(51)

)١)٧١
جوفني، على هاكان

باري�س جاددي�سى ٧/١6 ٠6٥٤٠ �أنقرة، تركيا

 )٧2(١
جوفني، على هاكان

باري�س جاددي�سى ٧/١6 ٠6٥٤٠ �أنقرة، تركيا

)٧3(١
جوفني، على هاكان

باري�س جاددي�سى ٧/١6 ٠6٥٤٠ �أنقرة، تركيا

)١)٧٤

�لطرق �لفنية للملكية �لفكرية �س.م.م 

مركز م�سقط �لدويل، �ملنطقة �لتجارية، �لدور �لثاين، م�سقط، �سلطنة عمان

بيانات �ألأ�سبقية)3٠(

)3٤(
بيانات �لطلب �لدويل

الرقم:  PCT/TR2011/000265      �لتاريخ: 2011/11/10            �لبلد: تركيا

بر�ءة �ألخرت�ع)١2(

ت�سمية �ألخرت�ع: طريقة ألإعادة تدوير/ت�سنيع مو�د نفايات �للد�ئن �حلر�رية و��ستخد�م )٥٤(

تلك �للد�ئن �حلر�رية �ملعاد تدويرها فـي �إنتاج مادة مركبة

الو�سف �ملخت�سر)٥٧(
ومنخف�سة  �لقوة  عالية  باحلر�رة  لدنة  مركبة  مو�د  ألإنتاج  بطريقة  �ألخرت�ع  هذ�  يتعلق 

�لتكلفة عن طريق معاجلة ومعاملة �ملخلفات �لبال�ستيكية ببع�س �ملعادن. هدف �ألخرت�ع 

هو ت�سمني طريقة �إعادة تدوير حيث حتتوى على كميات كبرية من م�سافات وبالتايل يتم 

�حل�سول على مو�د مركبة بخ�سائ�س قوة عالية. هدف �آخر لالخرت�ع هو ت�سمني طريقة 

�إعادة تدوير حيث يتم ��ستخد�م كميات كبرية من �مل�سافات فـي �ألإنتاج وعدم تلف �ملاكينات 

�مل�ستخدمة فـي �ألإنتاج.

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة [ [
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

07/05/2014 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2014/00098 (21) 

21/01/2018 
1227 

(44) 

 (45) 

428 (11) 

C08J 11/04 (2006.01); C08J 11/06 (2006.01); B29B 17/00 (2006.01); B29B 17/02 
(2006.01); B29B 17/04 (2006.01); B29B 7/88 (2006.01); B29B 7/90 (2006.01); B29C 
47/10 (2006.01) 

Int. Cl. (51) 

GUVEN, Ali Hakan 
Paris Caddesi 16/7 06540 Ankara, Turkey 
 

1 )71( 

GUVEN, Ali Hakan 
Paris Caddesi 16/7 06540 Ankara, Turkey 
 

1 )72( 

GUVEN, Ali Hakan 
Paris Caddesi 16/7 06540 Ankara, Turkey 
 

1 )73( 

Technical Solutions for Intellectual Property L.L.C 
Muscat International Center, Commercail Area, Second Floor, Muscat, Sultanate 
Of Oman 

1 )74( 

Priority  
 

(30) 

WIPO 
No. PCT/TR2011/000265      Date: 10/11/2011        Country: Turkey 

(34) 

Patent (12) 
(54)Title A METHOD FOR RECYCLING WASTE THERMOPLASTIC MATERIALS 
AND USING THIS RECYCLED THERMOPLASTIC IN COMPOSITE MATERIAL 
PRODUCTION 
(57) Abstract 
This invention is related to a method for production of high strength and low cost 
thermoplastic composite materials by processing and treating waste plastic materials with 
some minerals. The object of the invention is to embody a recycling method wherein it 
contains high amounts of additives and therefore composite materials with high strength 
properties are obtained. Another object of the invention is to embody a recycling method 
wherein high amounts of additives are used in the production and the machines used in the 
production are not damaged 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

�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 : 159255

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للبطانيات والبيا�سات بطانيات لالأ�سرة, املن�سوجات واألك�س�سوارات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مالك احلب�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159231

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع التمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف جعالن الف�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159228

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار �سلوى للتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159236

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيارات امل�ستعملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األتفاق املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159234

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم التي تقدم املاأكوألت ال�سعبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوحة ظفار ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159224

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات رقائق البطاطا مقلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو زين لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159219

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد خليفة �سامل حممد الغريبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159221

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزون للهند�سة والتعمري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159226

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد بن حممد فرج الكثريي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159582

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سوم,  زيتية  �سور  بيع  فنية,  حجرية  طباعة  اأ�سغال  بيع  مطبوعات,  مطبوعة  �سور  بيع 

باإطار اأو بدون اإطار, دفاتر قرطا�سية, بيع ت�ساميم للتطريز مناذج, بيع حروف طباعة, بيع 

بطاقات, بيع �سفائح من الورق قرطا�سية, بيع ملفات لالأوراق, بيع ملفات لوازم مكتبية, 

بيع احلقائب واك�س�سوارات واألأحذية ودعاية واإعالن والرتويج, بيع العطور وم�ستح�سرات 

التجميل وبيع األأكواب وال�سحون ودمى, بيع األأقم�سة واملالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار القا�سمية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159581

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لالأعمال العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159583

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور, عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فتحيه اأحمد علي ال�سيزاوية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159584

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط الظويهرية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159593

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قانونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل اخلرو�سي للمحاماة واأل�ست�سارات القانونية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سارع العذيبة, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159594

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل و�سيانة املركبات.

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

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159595

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حدائق جمال�س للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159596

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع النجيد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159598

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة املعار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املرثد احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159561

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة �سريكات راينو

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159619

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد احلمداين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159601

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النق�سة الذهبية للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159612

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب اجلب�س )اأحجار الزينة(, متديد و�سيانة األأنابيب بكافة اأنواعها, تركيب و�سيانة 

اأعمال العزل ) مياه, حرارة, �سوت(, تركيب ومتديد واإ�سالح األأعمال الكهربائية, التنظيف 

بالبخار  التنظيف  ال�سيارات,  وتلميع  تنظيف  للمباين,  اخلارج  والتنظيف من  املتخ�س�س 

اإ�سالح  للمباين,  العام  التنظيف  املالب�س,  كي  اخلارج,  من  املباين  على  بالرمال  وال�سفع 

و�سمكرة ودهان املركبات, اأعمال تنفـيذ الت�سميم الداخلي, اإن�ساء و�سيانة احلدائق, تغطية 

األأر�سيات واجلدران بالبالط اأو الباركيه اأو الرخام اأو ال�سرياميك اأو املوازييك, مقاوألت 

البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خريف �ساللة لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159618

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان الريامي احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159687

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتكييف  مراوح  لالإ�ساءة,  فواني�س  للحمام,  �سخانات  الهواء,  تكييف  فالتر,  مر�سحات 

الهواء, اأجهزة تربيد الهواء, حنفـيات للموا�سري وخطوط األأنابيب, اأ�سواء ال�سقف, مغا�سل 

لليدين اأجزاء من اأدوات �سحية, حنفـيات, حلقات �سد جلب, حلنفـيات املياه, مراوح اأجزاء 

من من�ساآت تكييف الهواء, اأحوا�س تواليت, مقاعد تواليت, لوازم تنظيم و�سالمة اأجهزة 

املاء, لوازم تنظيم و�سالمة اأنابيب الغاز, مغا�سل, مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي, 

اأجهزة اإنارة بثنائيات �سوئية م�سعة LED, ماآخذ لالأ�سواء الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رو�سان اجلزيرة للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2674 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159701

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد التميز ال�ساملة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 456 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159705

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�ساد  متثيلية,  اأجهزة  توفرها  التي  التدريب  خدمات  والتعليم,  للرتبية  األأكادمييات 

التدريب, معلومات عن الرتبية والتعليم, معلومات عن الرتفـيه, تنظيم املعار�س لغايات 

ن�سر  تدريب,  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  عر�س,  العملي  التدريب  تعليمية,  اأو  ثقافـية 

الكتب وال�سحف األإلكرتونية على األإنرتنت, خدمات األألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة 

التقارير  تقدمي  للتنزيل,  القابلة  غري  الفورية  األإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  حا�سوب, 

اأو تدريبية, الرتجمة,  التوجيه املهني ن�سائح تعليمية  الت�سوير الفوتوغرافـي,  امل�سورة, 

تنظيم  وال�سينمائية,  التلفزيونية  ال�سيناريوهات  كتابة  األإر�ساد,  بامليكروفـيلم,  الت�سوير 

جوألت برفقة مر�سدين �سياحيني, توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من 

خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب, ترتيب رحالت الت�سلق برفقة دليل, اخلدمات 

النقل  كيفـية  الفنية, معرفة  املعار�س  تقدمها  التي  الرتفـيهية  اأو  التعليمية  اأو  الثقافـية 

تدريب, خدمات هند�سية �سوتية للمنا�سبات, خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات, خدمات 

امل�ستخدمني  تزويد  األإعالنات,  اأفالم  بخالف  األأفالم  اإخراج  للمنا�سبات,  اإ�ساءة  فني 

اأو الثقافة, توفـري ت�سنيفات للم�ستخدم لالأغرا�س الثقافـية  مبراجع ألأغرا�س الرتفـيه 

اأو الرتفـيهية, ا�ستئجار املدربني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفوار�س للنفط والغاز
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 105 ر.ب: 329, �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159707

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س جلدية فارغة  حمافظ نقود, حقائب مدر�سية, حمافظ للبطاقات حمافظ جيب, 

جلدية  حمافظ  يد,  حقائب  واألأوراق,  للوثائق  �سغرية  حقائب  جيب,  حمافظ  لالأدوات, 

م�سطحة للوثائق واألأوراق, حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية, حقائب �سغرية مل�ستح�سرات 

التجميل غري جمهزة, حمافظ بطاقات األئتمان حمافظ نقود, حقائب للموؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رافل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 311 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159885

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة جنارة قطع خ�سبية للنجارة, األواح من لب اخل�سب للبناء, األواح لالأر�سيات اخل�سبية, 

خ�سب  م�سنع,  خ�سب  اأبلكاج,  رقائقي  خ�سب  من�سورة,  خ�سب  األواح  م�سغول,  ن�سف  خ�سب 

م�سغول, خ�سب من�سور, ق�سور خ�سب, خ�سب ملب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن خليفه املعويل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159897

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )حالق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر حاج ي�سني للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159898

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيد ذاكر �ساه طاهر للتجارة العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159901

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأقم�سة الرجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن األعتماد احلديث

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159902

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القطن ال�سافـي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة, وألية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159903

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النافذ لل�سيانة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159905

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرموز الكري�ستالية الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159888

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سترياد املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساور ال�سرق للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159889

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عي�سى واأحمد وعمار للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159890

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـات املقاهــي, خدمــات الكافترييـــات, خدمــات املطاعــــم املوؤقتــــة اأو املتنقلـــة الكانتينــات, 

خدمات املطاعم, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة روائد العز الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159886

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت, �سوكوألتة, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

ال�سوكوألتة اأو غريها, معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوكي اديك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: العذيبة, وألية بو�سر, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159880

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكهربائيني )خدمات اإ�سالح وتركيب املكيفات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرياث للخدمات الهند�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سرياميك واملواد ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق اخلليج للم�ساريع الهند�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159906

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سمدة, كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واألأع�ساب ال�سارة واحل�سائ�س واحل�سرات 

والطفـيليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للمبيدات احل�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159930

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم وخدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم العقيد الراقي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159931

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�س جنارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط األإعمار الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159932

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت, خدمات مطاعم وا�سوكو, 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحراء هرمز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159933

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سياحية,  الرحالت  ترتيب  التنزه,  مبراكب  النقل  باحلافالت,  النقل  بال�سيارات,  النقل 

حجز مقاعد ال�سفر, نقل امل�سافرين, خدمات األنتقال, ال�سم�سرة فـي النقل, تاأجري حافالت, 

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدرع األأمني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159934

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مرمول لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159936

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منو لل�سفر وال�سياحة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159937

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأندية ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزهراء للمنتجعات واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159938

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور زيوت طيارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخل�سراء امللكية التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159941

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلمامات  خدمات  باجلمال,  العناية  خدمات  اليدين,  باأظافر  العناية  التدليك,  امل�ساج 

العامة لالأغرا�س ال�سحية, خدمات احلمامات البخارية, خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرباق لالأعمال العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156294

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر اأ�سا�سها دقيق )مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العزائم للخدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156483

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيتزا, معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة, معجنات, كرو�سان )نوع من املعجنات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع علي الغطريفـي الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156505

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�س عامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن املزروعي التجارية �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156554

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات العتيد ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156738

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البدواوي القاب�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156751

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات اللوؤلـــوؤ املكنون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156858

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات  ب�سريات,  زجاج  ب�سرية,  نظارات  ب�سرية,  مكربة  نظارات  للبهر,  مانعة  نظارات 

اأنفـية, نظارات �سم�سية, نظارات واقية لالألعاب الريا�سية, نظارات ثالثية األأبعاد, نظارات 

ذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكثريي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156897

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأكواب من الورق اأو البال�ستيك وقوالب اأواين مطبخ و�سواين من الورق لغايات منزلية, 

واأطباق مائدة لال�ستعمال مرة واحدة واأدوات تنظيف يدوية ومما�سح )اأدوات تنظيف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القدرة لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156931

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س داخلية ما�سة للعرق, مالب�س جاهزة, جالبيات مالب�س, عباءات ن�سائية, ف�ساتني, 

بلوز,  ف�ساتني  داخلية,  ن�سائية  داخلية, مالب�س  داخلية مالب�س  داخلية, قم�سان  �سراويل 

مالب�س داخلية كتانية, مالب�س كتانية, قم�سان, قم�سان ق�سرية األأكمام, مالب�س, قم�سان 

م�سرولة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سل املرجان احلديث

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156937

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينة لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156961

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدرر للتـجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157029

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات الريا�سة البدنية, خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�س التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سنا�س اأ�سيلة التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/8/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157249

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اك�س�سوارات الهواتف الذكية و�ساحن متنقل وكل مايخ�س الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزيان لتجارة الهواتف

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159013

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات طبية, كمامات طبية, مفار�س طبية, اأدوات ومعـــدات تقويـــم األأ�سنــــان, م�ستهلكــــات 

واأدوات طبية ت�ستخدم مرة واحدة, اأجهزة واأدوات طبية ب�سكل عام, �سمادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق ال�سرق األأو�سط للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املوالح اجلنوبية, وألية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159615

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأ�سماك وغريها من املاأكوألت البحرية ومنتجاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املر�سى لالأ�سماك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159887

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�س القدم, �سنادل ا�ستحمام, واقيات مالب�س, �سياألت للمالب�س, ياقات مالب�س, ياقات 

بران�س  كتانية,  مالب�س  حتتية,  �سراويل  ق�سرية,  ن�سوية  �سرتات  قمي�سوألت  للتدفئة, 

الكهنة,  عباءات  �سرتات,  مباذل,  �ساألت,  مالب�س,  اأحزمة  ال�سم�س,  من  واقيات  مالب�س, 

جوارب ق�سرية, نعال داخلية �سبانات, قم�سان, قم�سان ق�سرية األأكمام, مالب�س, قبعات, 

مالب�س,  م�سرولة  قم�سان  املاء,  على  للتزلج  رطبة  بذألت  �سيقة,  اأثواب  مالب�س,  فرو 

مالب�س داخلية ما�سة للعرق, مالب�س جاهزة, ربطات عنق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النور النائف للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159557

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة احلا�سب األآيل وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأمني للتكنولوجيا
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريـخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160856

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغذائية, حمليات طبيعية,  املواد  م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة, ملح حلفظ 

دقيق للطعام, دقيق ذرة, دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, �سكر, جلوكوز ألأغرا�س 

الطهي, ذرة مطحونة, دب�س للطعام, قطر ال�سكر, اأرز, �سوفان مطحون, اأقرا�س اأرز, اطعمة 

باللنب,  اأرز  الكعك,  لتزيني  بال�سوكوألتة  حلي  نخيلي,  �سكر  األأرز,  على  موؤ�س�سة  خفـيفة 

اأ�سا�سها دقيق, �سراب األأغاف  اأرز �سالح لالأكل, فطائر  اأرز لغايات مطبخية, ورق  عجينة 

ال�سم�سم  بذور  كتوابل,  ت�ستخدم  معاجلة  بذور  التح�سري,  �سريع  اأرز  طبيعية,  حمليات 

توابل, طحني احلنطة ال�سوداء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درة التنمية املتقدمة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 7870 طريق امللك فهد, العليا, وحدة رقم10, الريا�س 12333 - 4116, 
11612, 85964, اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160877

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم,  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 

الوجبات اخلفـيفة, نحت على  الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي  خدمات مطاعم اخلدمة 

األأغذية, خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علي فرحان علي حافظ للتجارة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ,6423 - 47913 حي ال�ساحلية �سارع ال�سباب, رقم املبنى :3398, تبوك  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
71471, 3336, اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160878

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س  جيب,  حمافظ  ظهر,  حقائب  تقليد,  جلود  �سفرية,  ثياب  �سناديق  نقود,  حمافظ 

ت�سوق, حقائب لل�ساطئ, حقائب يد, حقائب �سفرية, حقائب اأكيا�س واأجربة, جلدية للتعبئة, 

�سناديق ال�سفر م�سنوعات جلدية, حقائب �سغرية �سفرية, �سناديق ثياب حقائب �سفرية, 

حقائب مالب�س �سفرية, حقائب للريا�سة, اأكيا�س, حمافظ بطاقات األئتمان حمافظ نقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبال براند هولدينجز, ال ال �سي.
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1407 برودواي, نيويورك 10018, الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161161

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناديق نغم مو�سيقية, نواقل, كهربائية, موا�سري اأ�سالك كهربائية, اأدوات اأقفال الدارات 

الكهربائية, مو�سالت كهرباء, لوحات مفاتيح كهربائية, مالم�سات كهربائية, اأجهزة �سبط 

و�سالت  اأخرى  تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�س  كهربائية,  حموألت  للمركبات,  ال�سرعة 

كهربائية, مقومات التيار الكهربائي, مفاتيح خاليا كهرباء, اأجهزة عر�س ال�سرائح, اأجهزة 

قيا�س امل�سافات, م�سابيح وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي, �سماعات هواتف, �سا�سات فلورية, 

�سا�سات اإ�سقاط, �سا�سات للت�سوير الفوتوغرافـي, اأدوات قيا�س كهربائية, كبالت كهربائية, 

اأنابيب كهربائية, لوحات حتكم كهربائية, خاليات غلفانية, و�سالت للخطوط الكهربائية, 

اإر�سال  معدات  اإلكرتونية,  اإ�سارات  اإر�سال  اأجهزة  كهربائية,  مرحالت  كهربائية,  و�سالت 

اأجهزة  الرتدد,  عالية  اأجهزة  مغناطي�سية,  اأ�سالك  كهربائية,  اأ�سالك  بعد,  عن  لالت�سال 

قيا�س الرتدد, مقومات عك�سية كهربائية, اأجهزة تاأين لي�ست ملعاجلة الهواء اأو املاء, مقايي�س 

ال�سغط,  قيا�س  اأجهزة  أل�سلكية,  تلغرافات  أل�سلكية,  مهاتفة  جمموعات  األ�ستقطاب, 

موؤ�سرات ال�سغط, اأقمار �سناعية للغايات العلمية, اأغ�سية لالأجهزة العلمية, اأجهزة تعليمية, 

تلفزيونية,  اأجهزة  ال�سوت,  نقل  اأجهزة  كهربائية,  اأقفال  كهربائية,  اأ�سالك  مو�سالت 

�سواري للهوائيات الال�سلكية, مما�سك للملفات الكهربائية, اأفالم معر�سة لل�سوء, �سا�سات 

عر�س اإ�سعاعية للغايات ال�سناعية, اأ�سالك نحا�س معزولة, اأ�سالك هواتف, اأجهزة لالأقمار 

ال�سناعية, اأجهزة األ�ستقبال واألإر�سال, عتاد احلا�سوب, اأجهزة حتليل كهربائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القب�س لل�سناعات األإلكرتونية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: عمان, �سحاب, املنطقة ال�سناعية, 11191, 9192, األأردن

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161162

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية, عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة, تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األأعمال التجارية لالأزياء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الدوحة, 4505, قطر

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161164

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرجوحات, األعاب م�سنوعة من املخمل, لعب اأطفال حم�سوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نونا انرتنا�سيونال بي.فـي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فان دير فالك بومانويغ, 178 - �سي, 2352 جاي دي, ليدردورب, هولندا

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/11

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161315

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساي ال�سمان للتجارة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حي الربوة, رابغ 7588, وحدة رقم 5, الريا�س 2644-12821, 11573, 
52519, اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/18
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161318

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإن�ساء, معلومات عن األإن�ساء, تركيب األأبواب والنوافذ, ا�ست�سارات اإن�سائية, �سيانة األأثاث, 

املطابخ, مقاومة  املباين, تركيب معدات  اإن�ساء  األإ�سراف على  الداخل,  املباين من  تنظيف 

ال�سداأ, معاجلة املباين ملنع الرطوبة, تنظيف النوافذ, دهان األأ�سطح الداخلية واخلارجية, 

ال�سطوح  تنظيف  بالورني�س,  التلميع  املوا�سري,  �سباكة  اجل�س,  طبقة  و�سع  التج�سي�س 

اخلارجية للمباين, خدمات الت�سقيف و�سع األأ�سقف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سيان بينت�س ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 6 ايــــه �سانتـــي نغيـــر, �سانتا كــــروز )اأي�ســــت( مومبـــــاي, ماهارا�ستــــرا 
400055, الهند

تاريـخ تقدمي �لطلب: 2023/1/18
��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160855
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زيت لفت للطعام، زيوت للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، �سمن 
نباتي، زيت �سم�سم، زيت نخيل للطعام، زيت زيتون للطعام، زيت دوار ال�سم�س للطعام، دهن 
جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، زيت بذر الكتان معد لالأكل، زيت بكر ممتاز، زيت فول 

ال�سويا للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درة التنمية املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7870 طريق امللك فهد، العليا، وحدة رقم10، الريا�س 12333 - 4116، 
11612، 85964، اململكة العربية ال�سعودية

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/2
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143006

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساريع اخلما�سية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة  عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160926

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، م�ستح�سرات فـيتامينية، مراهم لغايات �سيدالنية، اإ�سافات غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زربيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 50 اأولد فـيلد رود غرينت�ش �سي تي 06830، الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160931

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمليات ا�سطناعية، م�ستح�سرات كيميائية، اإنزميات لل�سناعات الغذائية، حام�ش اللبنيك، 

�سكر لل�سناعات الغذائية، اأمالح جينية لل�سناعات الغذائية، الكتوز لل�سناعات الغذائية، 

الغذائية،  ال�سناعة  فـي  لال�ستخدام  فـيتامينات  االأغذية،  ل�سناعة  ال�ساي  م�ستخل�سات 

بروتينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، 

جوجن، جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160932

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوربات، خال�سات طحالب للطعام، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات 

جمففة، جبنة، كروكيت، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، حلوم ال�سيد ميتة، 

حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون، ع�سري خ�سراوات للطبخ، بي�ش، م�ستح�سرات الإعداد 

ال�سوربة، ع�سري بندورة للطبخ، حلوم دواجن غري حية، بقول حمفوظة، �سمك حمفوظ، 

حلوم حمفوظة، توفو فول �سويا خممر، �سمك معلب، فواكه معلبة، حلوم معلبة، �سمك 

مملــــح، خ�ســـراوات معلبـــة، فالفـــل، طاجــــني )طبق مغربي حم�سر يعتمـــد علـــى اللحـــم 

اأو ال�سمك اأو اخل�سار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، 

جوجن، جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160933

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمواد  خال�سات  ذرة،  رقائق  توابل،  �سوكوالتة،  احلبوب،  م�ستح�سرات  بــودرة،  توابـــل 

بهارات،  طبيعية،  حمليات  ملح،  العطريـــة،  والزيـــوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية 

الفانيال لغايات مطبخية، مطريات حلوم للغايات  فلفل توابل، �سل�سات توابل، منكهات 

املنزلية، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

م�سروبات  �سويا،  �سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  منتجات حبوب،  رقائق  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

بهار،  مفروم  ثوم  احلبوب،  من  لوح  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  ال�ساي،  اأ�سا�سها 

معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، فطائر اأ�سا�سها دقيق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، 

جوجن، جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160934

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل 

امل�سروبات،  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات  اللنب، 

ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، 

ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، مياه 

غازية، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، 

جوجن، جو، �سيوؤول، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160936

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغذائية،  لل�سناعات  اإنزميات  ا�سطناعية، م�ستح�سرات كيميائية،  اللبنيك، حمليات  حام�ش 

�سكر لل�سناعات الغذائية، اأمالح جينية لل�سناعات الغذائية، الكتوز لل�سناعات الغذائية، 

الغذائية،  ال�سناعة  فـي  لال�ستخدام  فـيتامينات  االأغذية،  ل�سناعة  ال�ساي  م�ستخل�سات 

بروتينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، جوجن، جو، �سيوؤول، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160937

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات طحالب للطعام، �سوربات، خ�سراوات حمفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات 

جمففة، جبنة، كروكيت، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، حلوم ال�سيد ميتة، 

حلم فخذ اخلنزير املقدد جنبون، ع�سري خ�سراوات للطبخ، بي�ش، م�ستح�سرات الإعداد 

ال�سوربة، ع�سري بندورة للطبخ، حلوم دواجن غري حية، بقول حمفوظة، �سمك حمفوظ، 

حلوم حمفوظة، توفو فول �سويا خممر، �سمك معلب، فواكه معلبة، حلوم معلبة، �سمك 

اأو  اللحم  على  يعتمد  حم�سر  مغربي  )طبق  طاجني  فالفل،  معلبة،  خ�سراوات  مملح، 

ال�سمك اأو اخل�سار(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، جوجن، جو، �سيوؤول، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160938

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل بودرة، م�ستح�سرات احلبوب، �سوكوالتة، توابل، رقائق ذرة، خال�سات للمواد الغذائية 

عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، حمليات طبيعية، بهارات، فلفل توابل، 

�سل�سات توابل، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، مطريات حلوم للغايات املنزلية، منكهات 

م�سروبـــات  العطريـــة،  الزيوت  بخـــالف  للم�سروبـــات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف 

اأ�سا�سها  اأرز، �سل�سة �سويا، م�سروبات  اأقرا�ش  القهـــوة، رقائـــق منتجــات حبوب،  اأ�سا�سهــــا 

بهار، معجون  ثوم مفروم  لوح من احلبوب،  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة  ال�ساي، 

اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، فطائر اأ�سا�سها دقيق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، جوجن، جو، �سيوؤول، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160939

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبـــات  بيـــرة،  كحوليـــة،  غيـــر  فواكــه  خال�سات 

ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري 

امل�سروبات، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، ع�سائر فواكه، اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات، مياه 

غري  م�سروبات  م�سروبات،  خ�سراوات  ع�سائر  م�سروبات،  معدنية  مياه  م�سروبات،  �سرب 

كحولية، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، مياه غازية، �سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات 

فواكه اأو خ�سار خملوطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيداجن كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيداجن �سنرت، 330، دوجنهو، رو، جوجن، جو، �سيوؤول، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160940

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد 

امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، 

ب�سكويت من  ب�سكويت،  بق�سماط،  الغذائية، قر�سلة  املواد  خبز بدون خمرية، ملح حلفظ 

ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، 

بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم 
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نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات 

حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية، 

رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، بوظة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، فطائر حمالة 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى، حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اإفرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 

حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 

الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 

دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 

اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  �سو�ش حلويات، خل  اأ�سابع  �سوفان، 
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منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 

حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 

ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 

اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 

للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات جلي، 

فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ش 

�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 

تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 

اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،   ) املو�ش )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�ش  املعكرونة، كيك مغطى  على 

كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
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املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 

اأو غريها،  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 

احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 

كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ش )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ش.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160941

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ش، 

الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، 

رقائق  حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء 

حمالة  فطائر  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  بوظة،  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة، 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 

مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى، حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اإفرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
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حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 

الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 

دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 

اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  �سو�ش حلويات، خل  اأ�سابع  �سوفان، 

منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 

حبوب، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 

ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 

اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 

للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات جلي، 

فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�ش 

�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 

تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، تورتات 

اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توابل،  اأو الفاكهة  حم�سوة باملربى 

دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفـيفة 

القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب 

�سكريات،   ) املو�ش )حلوى  �سوكوالتة،  بال�سكر جممد، مو�ش  املعكرونة، كيك مغطى  على 

كولي�ش )فواكه( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، 

بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح الأغرا�ش اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان 

الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 

الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام 

كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 

جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية، 

ورق  االأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتـــة،  اأ�سا�ســـه  معجــون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح 

يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جممدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 

املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات 

اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات  اأرز،  اأونيجريي كرات  وحلم البقر، 

ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 

ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 

الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 

خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 

اأو غريها،  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، 

احللويات(،  )نوع من  الهند  كرات جوز  لالأكــل،  �ساحلـــة  ورقيـــة  رقائـــق  للقلـــي،  عجائــن 

كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ش )توابل(، عجينة الزجنبيل 

)مطيبات(.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ش.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160950

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، 

يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 

خبز  بودرة،  توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات 

بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري 

املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري 

نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�ش، 

اأ�سا�سها  �ساي مثلج، م�سروبات  ذرة،  تاكو، كعك  بهار،  �سكاكر، كري  كارميل  املخللة،  الكرب 

املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب  �سلطة،  توابل  ال�ساي، 

�سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة 

خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب 

بال�سكر جممد، مو�ش  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  حمفوظة، 

ال�سندوي�سات،  باجلنب  �سل�سات،   ) )فواكه  كولي�ش  �سكريات،   ) )حلوى  املو�ش  �سوكوالتة، 

بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح 

الأغرا�ش اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش 

�سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي، 

بيلميني عجائن   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو  ورد  نخيلي، عجني، 

حم�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز 

حم�سية،  كعكات  باوزي  بهار،  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكوالتة،  مطلي 

املعكرونة،  ياباين من  رامن طبق  لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية،  اأرز  عجينة 

ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي 

بوريتو�ش، جيمباب طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون 

اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب 

االأ�سا�سي  اأطباق جممدة مكونها  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  االأغاف حمليات طبيعية، 

االأرز، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، مربى احلليب، 
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بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، 

�سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، 

حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة  خملالت 

التفاح  �سل�سة  بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء، 

بهارات، قطع خبز حمم�ش، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي 

ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء 

احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، 

�سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء  �سعريية معكرونة،  اأودون، 

اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة 

�ساي  بال�سوكوالتة،  خبز  املعجنات(،  من  )نوع  كرو�سان  غريها،  اأو  ال�سوكوالتة  ب�سل�سة 

كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن  حمروقة،  كرميا  البحر،  اأع�ساب  من 

جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال 

الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو 

هري�ش )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات 

حلويات،  توابل،  تابل،  قرنفل  كب�ش  �سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية، 

رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة 

ملح،  العطرية،  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك، 

عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، 

دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني 

قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات 

عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكعك 

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز 

الب�سري، خل،  الغذائية، برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني، معد  الطهي،  الأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة 

ذرة  ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة،  باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك 

مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري 
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مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 

قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اإفرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 

دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران 

توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 

رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 

حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 

للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى لوز، حلويات فول 

�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 

�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 

�سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 

توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 

بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 

هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 

�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 

�سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 

�سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ش.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160951

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجينة  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  يان�سون، 

لوز، فلفل حلو، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 

الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 

اأودون،  النف�ش، �سعريية معكرونة،  النف�ش، علكة الإنعا�ش  النعناع الإنعا�ش  املحالة، �سكاكر 

اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء 

من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 

ال�سوكوالتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب 

البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 

من احللويات(، كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 

جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ش )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(، حلوى لوز، بن ا�سطناعي، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، 

�سل�سة التفاح بهارات، اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار 

عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح 

امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ 

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�ش، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، 

كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية 

بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوالتة، كب�ش قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 

الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات 

للمواد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي 

املواد الغذائية، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق 

ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، 

الزيوت العطرية،  اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف 

لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل،  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق 
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ثلج طبيعي اأو �سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش الطهي، دابوق غلوتني، 

كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري،  للطعام  برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد 

باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، 

مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، دب�ش 

للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 

معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة 

اإفرجني، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني  ب�سكويت بالزبدة، خبز 

حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 

نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، 

تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية 

املنزلية، مثلجات �ساحلة  للغايات  نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم 

لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلويات فول �سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، 

طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات 

اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات 

اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، �سكاكر لالأكل، 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�ش  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، 

امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والفواكه املجففة، اأقرا�ش اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 

توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  حم�سوة  تورتات  تبولة،  خبز،  لب 

موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة  احلبوب،  على  قائمة  اأطعمة خفـيفة  توبل،  ال�سويا  معجون حب 

حمفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ش �سوكوالتة، 

-83-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

املو�ش )حلوى ( �سكريات، كولي�ش )فواكه ( �سل�سات، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�ش، 

الأغرا�ش  القمح  بذور  توابل،  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 

اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش الطهي، 

نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات 

اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough، بيلميني عجائن حم�سية  عجني، ورد 

مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم، 

بال�سوكوالتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات حم�سية، عجينة اأرز 

لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 

فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب 

طبق كوري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، 

بطبقة  الطعام  تزيني  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 

براقة، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي االأرز، اأطباق جممدة مكونها االأ�سا�سي املعكرونة، 

وحلم  باخل�سراوات  خملوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  التح�سري،  �سريع  اأرز  اأرز،  كرات  اأونيجريي  البقر، 

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، قطع خبز حمم�ش، لومبري خبز م�سنوع من البطاط.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

ال�سارقة،   ،4115 1، �ش.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة، املنطقة ال�سناعية رقم: 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160993

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، حامالت لت�سجيل ال�سوت، كامريات للت�سوير الفوتوغرافـي، 

�سحن  اأجهزة  اإ�سقاط،  �سا�سات  هواتف،  �سماعات  �سوت،  مكربات  ال�سرائح،  عر�ش  اأجهزة 

كهربائية،  بطاريات،  حا�سوب،  ذاكرات  اأجهزة  وب�سرية،  �سمعية  م�ستقبالت  البطاريات، 

اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة عر�ش، اأجهزة هاتف، اأجهزة نقل ال�سوت، 

اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، لوحات 

اأجهزة  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  مو�سالت،  �سبه  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح 

ب�سري،  اإلكرتونية وحدات عر�ش  اأقالم  باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة،  ملحقة 

�سا�سات عر�ش اأجزاء حا�سوب، كامريات فـيديو، بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع، مفكرة 

فـي �سكل حا�سوب �سغري، �سا�سات فـيديو، هواتف فـيديو، برامج حا�سوب برجميات قابلة 

للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�ش، اأطقم غري يدوية للهواتف، حتميل نغمات 

الهاتف اخلليوي،  اأ�سرطة   ،USB ال�سور، �سواقة فال�ش  النقالة، حتميل ملفات  للهواتف 

ثنائيات االإ�سعاع امل�سيئة حوا�سيب حممولة، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، 

خلوية،  هواتف  احلا�سوب،  عتاد  االأبعاد،  ثالثية  نظارات  لوحية،  حوا�سيب  ذكية،  هواتف 

اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، نظارات 

ذكية، �ساعات ذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، خوامت ذكية، �سماعات الواقع االفرتا�سي، 

للتحميل  قابلة  ر�سومات  بعد،  عن  حتكم  اأجهزة  بو�سفها  اإلكرتونية  مفاتيح  �سال�سل 

للهواتف النقالة، اأجهزة ات�ساالت على �سكل جموهرات، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، اأجهزة 

الراأ�ش،  ل�سماعات  خا�سة  لالأذن  )ح�سوة(  �سمادة  االفرتا�سية،  املفاتيح  لوحات  الإ�سقاط 

الكمبيوتر  الألعاب  برجميات  املحمولة،  للهواتف  تنزيلها  ميكن  التي  االنفعالية  الرموز 

قابلة للتحميل، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سام�سونغ اليكرتونيك�ش كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 129، �سام�سوجن - رو، يوجنتوجن، جو، �سوون، �سي، جيوجني- دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160994

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات  حممولة،  حوا�سيب   ،LED امل�سيئة  االإ�سعاع  ثنائيات   ،USB فال�ش  �سواقة 

برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، هواتف ذكية، حوا�سيب لوحية، نظارات ثالثية االأبعاد، 

�سكل  على  ات�ساالت  اأجهزة  النقالة،  للهواتف  للتحميل  قابلة  ر�سومات  احلا�سوب،  عتاد 

جموهرات، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، اأجهزة الإ�سقاط لوحات املفاتيح االفرتا�سية، �سمادة 

)ح�سوة( لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�ش، الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف 

املحمولة، برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول، 

للت�سوير  كامريات  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت  الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة 

اإ�سقاط،  ال�سرائح، مكربات �سوت، �سماعات هواتف، �سا�سات  اأجهزة عر�ش  الفوتوغرافـي، 

اأجهزة ذاكرات حا�سوب، بطاريات،  اأجهزة �سحن البطاريات، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، 

كهربائية، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة عر�ش، اأجهزة هاتف، اأجهزة نقل 

ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، 

احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  مو�سالت،  �سبه  احلا�سوب،  الأجهزة  مفاتيح  لوحات 

اأقالم  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  اخلليوي،  الهاتف  اأ�سرطة  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة 
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اإلكرتونية وحدات عر�ش ب�سري، �سا�سات عر�ش اأجزاء حا�سوب، كامريات فـيديو، بطاقات 

بيانية اإلكرتونية للب�سائع، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، �سا�سات فـيديو، هواتف فـيديو، 

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�ش، اأطقم غري 

ال�سور، هواتف خلوية،  ملفات  النقالة، حتميل  للهواتف  نغمات  للهواتف، حتميل  يدوية 

اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، نظارات 

ذكية، �ساعات ذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، خوامت ذكية، �سماعات الواقع االفرتا�سي، 

�سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سام�سونغ اليكرتونيك�ش كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 129، �سام�سوجن - رو، يوجنتوجن، جو، �سوون، �سي، جيوجني- دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160995

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل ملفات ال�سور، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، 

ال�سرائح،  عر�ش  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات  ال�سوت،  لت�سجيل  حامالت 

م�ستقبالت  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  اإ�سقاط،  �سا�سات  هواتف،  �سماعات  �سوت،  مكربات 

�سمعية وب�سرية، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، بطاريات، كهربائية، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب 

م�سجلة، اأجهزة عر�ش، اأجهزة هاتف، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة 
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ن�سخ ال�سوت، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، �سبه 

مو�سالت، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب 

م�سجلة، اأقالم اإلكرتونية وحدات عر�ش ب�سري، �سا�سات عر�ش اأجزاء حا�سوب، كامريات 

فـيديو، بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، �سا�سات فـيديو، 

�سماعات  األعاب حا�سوب،  برامج  للتنزيل،  قابلة  برامج حا�سوب برجميات  فـيديو،  هواتف 

الراأ�ش، اأطقم غري يدوية للهواتف، �سواقة فال�ش USB، اأ�سرطة الهاتف اخلليوي، ثنائيات 

االإ�سعاع امل�سيئة LED، حوا�سيب حممولة، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، 

خلوية،  هواتف  احلا�سوب،  عتاد  االأبعاد،  ثالثية  نظارات  لوحية،  حوا�سيب  ذكية،  هواتف 

اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، نظارات 

ذكية، �ساعات ذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، خوامت ذكية، �سماعات الواقع االفرتا�سي، 

للتحميل  قابلة  ر�سومات  بعد،  عن  حتكم  اأجهزة  بو�سفها  اإلكرتونية  مفاتيح  �سال�سل 

للهواتف النقالة، اأجهزة ات�ساالت على �سكل جموهرات، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، اأجهزة 

الراأ�ش،  ل�سماعات  خا�سة  لالأذن  )ح�سوة(  �سمادة  االفرتا�سية،  املفاتيح  لوحات  الإ�سقاط 

الكمبيوتر  الألعاب  برجميات  املحمولة،  للهواتف  تنزيلها  ميكن  التي  االنفعالية  الرموز 

قابلة للتحميل، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سام�سونغ اليكرتونيك�ش كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 129، �سام�سوجن - رو، يوجنتوجن، جو، �سوون، �سي، جيوجني- دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160996

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، حامالت لت�سجيل ال�سوت، ثنائيات االإ�سعاع امل�سيئة 

ال�سرائح،  عر�ش  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات  حممولة،  حوا�سيب   ،LED

م�ستقبالت  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  اإ�سقاط،  �سا�سات  هواتف،  �سماعات  �سوت،  مكربات 

برامج  حا�سوب،  اأجهزة  كهربائية،  بطاريات،  حا�سوب،  ذاكرات  اأجهزة  وب�سرية،  �سمعية 

ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة  هاتف،  اأجهزة  عر�ش،  اأجهزة  م�سجلة،  حا�سوب 

ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، لوحات مفاتيح الأجهزة 

باحلا�سوب،  اأجهزة ملحقة  لت�سغيل احلا�سوب،  برامج م�سجلة  �سبه مو�سالت،  احلا�سوب، 

برجميات حا�سوب م�سجلة، اأقالم اإلكرتونية وحدات عر�ش ب�سري، �سا�سات عر�ش اأجزاء 

فـي �سكل حا�سوب  للب�سائع، مفكرة  اإلكرتونية  بيانية  فـيديو، بطاقات  حا�سوب، كامريات 

برامج  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  فـيديو،  هواتف  فـيديو،  �سا�سات  �سغري، 

للهواتف  نغمات  حتميل  للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم  الراأ�ش،  �سماعات  حا�سوب،  األعاب 

النقالة، حتميل ملفات ال�سور، �سواقة فال�ش USB، اأ�سرطة الهاتف اخلليوي، تطبيقات 

برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، هواتف ذكية، حوا�سيب لوحية، نظارات ثالثية االأبعاد، 

اأغلفة للهواتف الذكية،  اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط،  عتاد احلا�سوب، هواتف خلوية، 

حافظات للهواتف الذكية، نظارات ذكية، �ساعات ذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، خوامت 

ذكية، �سماعات الواقع االفرتا�سي، �سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم عن 

جموهرات،  �سكل  على  ات�ساالت  اأجهزة  النقالة،  للهواتف  للتحميل  قابلة  ر�سومات  بعد، 

املفاتيح االفرتا�سية، �سمادة )ح�سوة(  اأجهزة الإ�سقاط لوحات  ارتداوؤها،  حوا�سيب ميكن 

لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�ش، الرموز االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، 

برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سام�سونغ اليكرتونيك�ش كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 129، �سام�سوجن - رو، يوجنتوجن، جو، �سوون، �سي، جيوجني- دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160997

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حوا�سيب لوحية، نظارات ثالثية االأبعاد، عتاد احلا�سوب، هواتف خلوية، اأجهزة حممولة 

لتقفـي الن�ساط، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، نظارات ذكية، اأجهزة 

�سحن البطاريات الكهربائية، حامالت لت�سجيل ال�سوت، اأغ�سية �سوتية، كامريات للت�سوير 

اإ�سقاط،  ال�سرائح، مكربات �سوت، �سماعات هواتف، �سا�سات  اأجهزة عر�ش  الفوتوغرافـي، 

اأجهزة ذاكرات حا�سوب، بطاريات،  اأجهزة �سحن البطاريات، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية، 

كهربائية، اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة عر�ش، اأجهزة هاتف، اأجهزة نقل 

ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة تلفزيونية، م�سجالت فـيديو، 

لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، �سبه مو�سالت، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة 

ب�سري،  اإلكرتونية وحدات عر�ش  اأقالم  باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة،  ملحقة 

�سا�سات عر�ش اأجزاء حا�سوب، كامريات فـيديو، بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�سائع، مفكرة 

فـي �سكل حا�سوب �سغري، �سا�سات فـيديو، هواتف فـيديو، برامج حا�سوب برجميات قابلة 

للتنزيل، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�ش، اأطقم غري يدوية للهواتف، حتميل نغمات 

الهاتف اخلليوي،  اأ�سرطة   ،USB ال�سور، �سواقة فال�ش  النقالة، حتميل ملفات  للهواتف 

ثنائيات االإ�سعاع امل�سيئة LED، حوا�سيب حممولة، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة 
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�سماعات  ذكية،  خوامت  اللوحية،  للحوا�سيب  اأغلفة  ذكية،  �ساعات  ذكية،  هواتف  للتنزيل، 

اأجهزة حتكم عن بعد، ر�سومات  اإلكرتونية بو�سفها  الواقع االفرتا�سي، �سال�سل مفاتيح 

ات�ساالت على �سكل جموهرات، حوا�سيب ميكن  اأجهزة  النقالة،  للهواتف  قابلة للتحميل 

خا�سة  لالأذن  )ح�سوة(  �سمادة  االفرتا�سية،  املفاتيح  لوحات  الإ�سقاط  اأجهزة  ارتداوؤها، 

برجميات  املحمولة،  للهواتف  تنزيلها  ميكن  التي  االنفعالية  الرموز  الراأ�ش،  ل�سماعات 

الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، من�سات مالئمة للكمبيوتر املحمول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سام�سونغ اليكرتونيك�ش كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 129، �سام�سوجن - رو، يوجنتوجن، جو، �سوون، �سي، جيوجني- دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119712

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوردة ال�سمالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بركة املوز، والية نزوى، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش ب: 858 ر ب: 131 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160014

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نبع الغ�سبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160875

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، �سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اجلابر ال�سبلي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112865

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدر�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو الي�سع الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 114338

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املثلث ال�ساملة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121307

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة واك�س�سوارات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ركن االمتياز الع�سرية للتجارة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137674

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترو�ش النجاح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157537

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذروة املجد الكال�سيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية لال�ستدامة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159566

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خطوط املو�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159951

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، 

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت املذاق الفريد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159954

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قاعات االأفراح واملنا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنار للخدمات العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159955

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات تنظيـــف، فازلــني الأغرا�ش التجميل، مواد 

جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ش  لو�سن،  غ�سوالت  التجميل،  الأغرا�ش  دهنية 

احلواجب، �سامبو، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، 

جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  �سنفرة،  جلخ  مواد  حالقة،  م�ستح�سرات 

غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، بال�سم لغري االأغرا�ش الطبية، �سامبو جاف، حناء �سبيغ 

جتميلي، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات جتميل نباتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البدر امل�سئ للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159956

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للكيماويات ال�سناعية، البيع باجلملة لالآالت واملعدات واللوازم الزراعية، 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأدوات ومعدات اإطفاء احلريق واالأمن وال�سالمة، 

البيع بالتجزئة عن طريق بيوت تنفـيذ طلبات ال�سراء، البيع باجلملة للم�سخات ومولدات 

كهرباء ولوازمها، البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت )التجارة االإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط اال�ستقرار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159958

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد تغليف تعبئة اأو �سد، من املطاط اأو اللدائن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سكري الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159961

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هبة املال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159964

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوتيالت،  ال�سغرية  الفنادق  الذاتية، خدمات  املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة  خدمات 

ال�سخ�سية،  الطهاة  الوجبات، خدمات  تتعلق بتح�سري  الطعام، معلومات ون�سائح  تزيني 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ها�سم ال�ساملة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159966

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�ســي  ب�ســكل  امل�سروبات  التي تقدم  املقاهي )املقاهي  خدمات 

واملقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن اإبراهيم بن اإ�سماعيل البلو�سي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة الربميي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159968

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه املركاز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159974

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج ال�سماد من املواد الع�سوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق املتو�سط لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159977

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العا�سمة العربية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159979

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأجهزة املنزليةواملعدات الكهربائية واالإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكنولوجيا القمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159982

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االحتاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159985

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، 

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

الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مانح االمتياز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159986

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العامل امللكي للهند�سة والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159987

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سك ل�سناعة العطور، اأعواد البخور، بخور، �سناعة عطور، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�سي للعطور والبخور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159988

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش واالك�س�سوارات وتوابعها ومواد الزينة والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلو ال�سمائل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159990

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واالأدوات املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبال للتطوير واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159993

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واالأجهزة الطبية واأجهزة تقومي االأع�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخبه ال�سرق االأو�سط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160000

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل واال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروائح البي�ساء �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160003

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعدي املثالية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160004

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للم�ستلزمات الطبية واالأدوات واالأجهزة اجلراحية واأجهزة تقومي االأع�ساء، 

بيع مواد ل�سق الأطقم االأ�سنان، مواد حاكة لالأ�سنان، مالغم لالأ�سنان، ل�سقات، مطهرات، 

االأ�سنان، مالط لالأ�سنان، �سمع قولبة  قطن مطهر، قطن معقم، مطاط الأغرا�ش طب 

بور�سالن  طبية،  �سمادات  لالأ�سنان،  ب�سمة  مواد  االأ�سنان،  ح�سو  مادة  االأ�سنان،  الأطباء 

الأطقم االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد للتجارة والتجهيزات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160006

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط �سدادب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160007

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعد حممد حمد اجلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160015

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سكراب واخلردة ومواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد اخلوير ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160018

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ش الرجالية )فانيالت،  اإزار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الرافع للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160019

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، م�ستح�سرات جتميل، �سناعة عطور، زيوت للعطور والروائح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمي�سا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160024

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج 

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

لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  البحث  حا�سوب،  برامج  تاأجري  اجلودة،  مراقبة 

ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة 

حا�سوب، اختبار كفاءة املركبات على الطرق، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإىل اإلكرتونية، 

اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت، ا�ست�سارات فـي 

الربجميات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة، اأبحاث فـي جمال معلومات 

البيئة، توفـري اأجهزة بحــث فـــي االإنرتنــت، توفـيــر املعلومــات العلميـــة، وتقديـــم امل�ســـورة 

فـي  اال�ست�سارة   ،SaaS كخدمات  الربجميات  الكربون،  بـموازنة  يتعلق  فـيما  واال�ست�سارات 

للبيانات،  اإلكرتوين  املوقع، تخزين  للبيانات خارج  احتياطية  ن�سخ  املعلومات،  تكنولوجيا 

املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات  ال�سحابية،  احلو�سبة 

تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات 

نظم  مراقبة  والال�سلكية،  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  احلا�سوب، 
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احلا�سوب للك�سف عن االأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�ش للمعلومات على موقع اإلكرتوين 

على  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات  الغري  ل�سالح 

االإنرتنت، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة 

اإلكرتونية  مراقبة  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اخـــرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم 

مراقبة  االإنرتنت،  طريق  عن  الهوية  �سرقــــة  عـــن  للك�ســـف  ال�سخ�سية  الهوية  ملعلومات 

اإلكرتونيـــة لنـــ�ساط ا�ستـــخدام بطاقـــة االئتـــمان للك�سف عن الغ�ش عن طريق االإنرتنت، 

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، اأبحاث 

فـي جمال تقنيات االت�ساالت عن بعد، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا 

ملعامالت التجارة االإلكرتونية، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخول 

واحد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيار لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160025

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت غ�سيل املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الورد الذهبي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160026

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، تنظيم املباريات الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القرم لالأن�سطة الريا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160028

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين )الت�سويق ملنتجات مواد البناء وغريها من املنتجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظبي اخلليج الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160134

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الواحة الف�سية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160136

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينـــات،  املتنقـــلة  اأو  املوؤقتة  املطاعــم  خدمــات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني 

الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات الطهاة ال�سخ�سية، اإعداد اأطباق ووجبات منزلية 

اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االإقبال الذهبية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160138

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلما�سة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160139

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات االأعمال املهنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�سة لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160140

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، طالء ال�سفاه، كرميات تبيي�ش 

منظفات  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  التجميل،  الأغرا�ش  قطني  غزل  الب�سرة، 

املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  طبية،  ولغايات  الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف 

مزيالت �سعر، مكياج، فازلني الأغرا�ش التجميل، مواد دهنية الأغرا�ش التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سك الهدى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160142

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش االأطفال، م�ستح�سرات التجميل ، عطور وبخور ، عبايات و�سيل ومالب�ش جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موارد �سنا�ش العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، كب�سوالت القهوة اململوءة، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، 

بال�سوكوالتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة 

ب�سل�سة ال�سوكوالتة اأو غريها، خبز بال�سوكوالتة، حلويات، بوظة، �سندوي�سات، قطع حلوى 

حلويات، معجنات، �ساي مثلج، املو�ش )حلوى( �سكريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كل الع�سور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سياالت للمالب�ش، بيع مالب�ش للمواليد عر�ش ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سى الفنون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160147

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفعاليات الريا�سية )بطولة مينا كارتينج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمعية العمانية لل�سيارات �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عوايل ال�سقر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160152

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نادي االأزهار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160153

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه، �سنع احللويات ال�سكرية، الكنافة وغريها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سادن عربي للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160154

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم رحالت بحرية، خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية، تاأجري القوارب، النقل، 

النقل بوا�سطة القوارب، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، احلجز لل�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن كرن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160156

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع لوحات مفاتيح الكهرباء مبا فـيها لوحات التحكم العددية، �سنع 

امل�سابيح )املنزلية واملائدة واجليب ....الخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الو�سام لل�سناعة وجتارة االأدوات الكهربائية املنطقة احلرة ب�ساللة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160161

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ستف�سارات عن االأعمال، خدمات وكاالت املعلومات التجارية، 

ا�ست�ســـارات  االأعمـــال،  االأعمال، تقييـــم  اإدارة  ا�ست�سارات  اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية،  اإدارة 

تنظيم االأعمال، خدمات امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، ت�سويق، خدمات الو�ساطة التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلة للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160175

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح االإطارات الداخلية، م�سخات هواء لوازم  اأغطية عجالت القيادة للمركبات، عدة 

للمركبات، اإطارات لعجالت املركبات، �سمامات الإطارات العربات، عجالت مركبات، اأحزمة 

املركبات، مكابح للمركبات،  املركبـــات، هياكـــل مركبـــات، �سمامــات الإطارات  اأمـــان ملقاعـــد 

م�ساحات زجاج املركبات االأمامي، اأبواب للمركبات، مرايا الروؤية اخللفـية، اإطارات �سيارات، 

قطع مكابح املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عالمة احلدود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160176

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع حلي �سغرية للمجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غربة نزوى اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160177

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنة حواء للجمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160178

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة )خدمات ن�سخ وطباعة الوثائق وامل�ستندات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروابط لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160181

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأوابني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160182

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلول االأعمال العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160186

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الغوزي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160187

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفرقاين الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160193

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحن بال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليخت العاملية خلدمات ال�سحن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160195

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )اأكالت عربية واإيرانية وم�سروبات غازية وع�سائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدف لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160196

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة حدادة خمرطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل حممد للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160197

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيان حممود خليفة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160198

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفق القطبي االأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160199

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية املتقدمة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160205

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الطباعة الرقمية، والت�سميم على ال�سا�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفنية للت�سميم والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160206

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش والعطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل واالأحذية )بوتيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي عبدالـله الزدجالية للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160208

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات 

املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإعمار املتقدمة للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160209

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة التدريب املهني، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلزيرة للتدريب واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامر وجابر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160323

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهدايا من الورود وال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائدة للخدمات املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160324

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي، املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي الهدى ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160330

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بارول التا لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160332

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، حجارة تنعيم، م�ستح�سرات جلخ، حجارة حالقة مطهرة 

والكي،  للغ�سيل  ن�سوي  ملمع  كهرمان عطر،  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  القاب�سة،  االأدوية 

ن�سا الغ�سيل، اأحمر �سقل، �سابون، �سابون لتن�سيع الن�سيج، نيلة للغ�سيل ال�سبغة الزرقاء، 

عطر باديان، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، �سابون حالقة، طالء ال�سفاه، اأعواد قطن 

للتجميل،  نقي  طبا�سري  م�سحوق  الربغموت،  زيت  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  الأغرا�ش 

كرميات تبيي�ش الب�سرة، م�ستح�سرات ق�سر اجللد املدبوغ، اأمالح ق�سارة، �سودا ق�سارة، 

قا�سر للغ�سيل والكي، ملمع للغ�سيل والكي، خ�ســب معطـــر، غ�سوالت للفم لي�ست لغايات 

مواد  املعادن  كربيدات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملـــمع  طبيـــة، 

رماد  االرز،  من خ�سب  عطرية  زيوت  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكون  كربيد  �سنفرة،  �سحج 

بركاين للتنظيف، كرميات لالأحذية، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�ش 

م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ش، م�ستح�سرات �سقل، �سمع لالأحذية، ملمع لالثاث 

واالأر�سيات، م�ستح�سرات تلميع ملمعات، �سمع احلذائني، �سمع اال�سكافـي، �سمع لل�سوارب، 
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�سمع االأر�سيات اخل�سبية املزخرفة، �سمع �سقل، �سمع اخلياطني، زيوت عطرية من الكباد، 

ماء الكولونيا، ملونات لغايات الزينة، مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات، كوراندم مادة 

�سحج �سنفرة، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات، فازلني الأغرا�ش التجميل، اأطقم جتميل، 

البقع،  تنظيف، مزيالت  التجميل، طبا�سري  م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني الأغرا�ش 

اأقالم جتميلية، كرميات �سقل، كرميات جتميلية، �سودا الغ�سيل للتنظيف، معاجني ل�سحذ 

اأموا�ش احلالقة، �سمع للجلد املدبوغ، منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية 

ولغايات طبية، حماليل جلي، مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية، 

اأ�سنان، م�ستح�سرات الإزالة الق�سور للغايات املنزلية،  اإزالة املكياج، منظفات  م�ستح�سرات 

دياأمانتني مادة �سحج �سنفرة، م�ستح�سرات م�سادة لل�سوا�ش للغايات املنزلية، ورق �سحج 

�سنفرة، م�ستح�سرات اإزالة الالكيه، قما�ش �سنفرة، م�ستح�سرات اإزالة االألوان، م�ستح�سرات 

اإزالة الطالء، هيبوكلوريد البوتا�سيوم، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، حلاء الكالجة 

للغ�سيل، م�سحوق �سحج �سنفرة، بخور، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، م�ستح�سرات نقع 

الغ�سيل والكي، خال�سات اأثريية، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور، مكياج، م�ستح�سرات 

تنظيف، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، منكهات للكعك زيوت 

عطرية، زيت الغلتريية، جريانيول، مواد دهنية الأغرا�ش التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني 

اليا�سمني، زيت اخلزامى،  التجميل، زيت  لغايات  زيوت  التجميل، هليوتروبني،  الأغرا�ش 

زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت الأغرا�ش الزينة، اأيونون 

عطر، غ�سوالت لو�سن، الأغرا�ش التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، م�ستح�سرات 

ق�سر االأقم�سة لغ�سيل املالب�ش، مواد تواليت، �سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات، م�ستح�سرات 

تنعيم تن�سية، خال�سات النعناع زيت عطري، نعناع ل�سناعة العطور، م�ستح�سرات جتميل 

احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، مبطالت جتعيد ال�سعر الدائم، �سامبو، عطور، اأظافر 

م�ستعارة، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، م�ستح�سرات تنظيف ورق اجلدران، ورق �سقل، 

ورق زجاج، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، �سابون لتعرق االأقدام، 

-132-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

التجميل، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات  الأغرا�ش  حجارة �سقل، حجر اخلفاف، مراهم 

من  قطع  �سفرول،  للبيا�سات،  معطرة  اأكيا�ش  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  حالقة، 

�سابون الزينة، غ�سول قلوي من ال�سودا، اأقالم احلواجب، م�سحوق التالك للزينة، اأ�سباغ 

الإزالة  الرتبنتني  زيت  الفم،  رائحة  الإنعا�ش  رذاذات  الدهون،  الإزالة  تربنتني  جتميلية، 

الدهون، تربينات زيوت عطرية، قما�ش ك�سط، قما�ش زجاج قما�ش لل�سنفرة، م�سادات للعرق 

مواد للتواليت، �سابون م�ساد للعرق، حجر طرابل�سي لل�سقل، مواد جلخ �سنفرة، ورق جلخ 

اللوز الأغرا�ش  ال�سبة مطهر، حليب  �سنفرة، امونيا مادة قلوية متطايرة، منظف، حجر 

التجميل، م�ستح�سرات اإزالة ال�سداأ، م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل، عطور 

زيوت طيارة، منكهات للم�سروبات زيوت عطرية، كيماويات لتن�سيع االألوان لغايات منزلية 

جتميل  م�ستح�سرات  اللحى،  اأ�سباغ  طبية،  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام  اأمالح  وكي،  غ�سيل 

لغايات التنحيف، لوا�سق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة، م�ستح�سرات اإزالة الدهان، مزيالت 

قاب�سات  التجميل،  الأغرا�ش  لل�سف  زينة  ر�سوم  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح 

لالوعية الأغرا�ش التجميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، ملينات 

لالأقم�سة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي، م�ستح�سرات لتنظيف اأطقم االأ�سنان، م�ستح�سرات 

للتنظيف  طبية  غري  م�ستح�سرات  االأليفة  للحيوانات  �سامبو  املغلقة،  امل�سارف  لتنظيف 

والعناية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن، جتميلية، ملمعات اأطقم االأ�سنان، لوا�سق 

ملا بعد احلالقة، رذاذ �سرباي، لل�سعر، م�سكرة، مزيجات  التجميل، غ�سول لو�سن،  لغايات 

مزيالت  اجلاف،  التنظيف  م�ستح�سرات  طيبة،  روائح  املعطرة  املجففة  الورد  اأوراق  من 

مانعة  �سوائل  البالط،  على  لالنزالق  مانعة  �سموع  جلي،  م�ستح�سرات  االأر�سيات  �سمع 

لالنزالق على البالط، هواء م�سغوط للتنظيف واإزالة الغبار، جل لتبيي�ش االأ�سنان، قطع 

البخور،  اأعواد  النباتات،  اأوراق  لتلميع  م�ستح�سرات  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�ش 

عوامل جتفـيف الآالت غ�سل االأطباق، م�ستح�سرات تعطري الهواء، �سرائح اإنعا�ش النف�ش، 

�سحية  اأو  �سخ�سية  الأغرا�ش  الغ�سل  م�ستح�سرات  االأليفة،  للحيوانات  العرق  مزيالت 
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هالمية  مواد  جتميلية،  الأغرا�ش  ال�سبار  م�ستح�سرات  النظافة،  اأدوات  للعرق  مزيلة  اأو 

للتدليك لغري االأغرا�ش الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري االأغرا�ش الطبية، �سامبو 

جاف، اأظافر ال�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ش، زيوت عطرية من الكباد، 

حناء �سبيغ جتميلي، ملمع اأحذية، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات 

طبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، مناديل مبللة مب�ستح�سرات الإزالة مواد 

منكهات  االأ�سنان،  تبيي�ش  �سرائط  جتميلية،  لغايات  الكوالجني  م�ستح�سرات  التجميل، 

غذائية زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة 

اأع�ساب لغايات التجميل، �سمع االأر�سيات،  ال�سخ�سية، مزيالت طالء االأظافر، خال�سات 

�سامبو للحيوانات م�ستح�سرات غري طبية للتنظيف والعناية، غ�سول العني لي�ش لغايات 

طبية، غ�سوالت مهبلية الأغرا�ش ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق، م�ستح�سرات تنظيف 

قا�سرة  م�ستح�سرات  )عيدان( خ�سبية،  اأعواد  مع  هواء  منزلية، معطر  لغايات  كيميائية 

جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  الأغرا�ش  تدليك  �سموع  منزلية،  لغايات  األوان،  مزيالت 

لالأطفال، م�ستح�سرات اإنعا�ش رائحة الفم الأغرا�ش النظافة ال�سخ�سية، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، جيل للعني م�سحح 

ي�ستخدم الأغرا�ش جتميلية، ملمع اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(، طالء 

التجميل،  الأغرا�ش  اجل�سم  لطالء  )التك�ش(  مطاطي  �سائل  التجميل،  الأغرا�ش  اجل�سم 

معجون اأ�سنان، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج، لون يعمل على وقاية 

مالءات الغ�سيل، ورقة جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكابر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160333

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�ش االأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج للخدمات والتنمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160334

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائدة للخدمات املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160335

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اآالت التعبئة والتغليف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ديراين وناعورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160339

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وو�ساطة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإعت�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160341

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع عن طريق االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو علي ال�سهلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160342

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال ومنتجعات �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأحمد بن علي الريامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160343

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه البدور لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160344

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان )خمترب اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مب�سرون العاملية للتجارة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160345

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساحلية للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160346

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية توابل، توابل بودرة، قرفة تابل، توابل، كركم، بهارات، زجنبيل تابل، زعفران 

توابل، توابل �سلطة، اأرز �سريع التح�سري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العايل املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160347

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املثنى بن �سيف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160349

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي )مكاتب التذاكر(، النقل باحلافالت )م�سغلي اجلوالت ال�سياحية(، خدمات 

النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية )�سياحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحجار العذيبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160350

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ريف االأندل�ش للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160351

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساحة الت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160352

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساحة الت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160353

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها، البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للرثيات والنجف وال�سلع امل�ستخدمة فـي االإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هواجن ويل تاو وكوي لو الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160355

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنقاء الوطنية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160376

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جميع منتجات املخابز واحللويات واملعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحرائي لال�ستثمار �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160555

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز زجنبيل، خبز، فطائر، معجنات مقطعة، كعك، خبز بدون خمرية، ب�سكويت، ب�سكويت 

من ال�سعري املنبت امللت، خبز بان، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، �سنع اخلبز ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأجنحة للم�ساريع والتموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160676

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد بركاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160804

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سالة الربونزية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161051

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، الرتبية البدنية، توفـري 

ت�سهيالت ريا�سية، خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات 

اللياقة البدنية وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفكرة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161371

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج �سرور العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157586

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع فطائر حمالة بانكيك وكيك مغطى بال�سكر املجمد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الهندباء املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155827

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، املقاهي التي تقدم م�سروبات 

ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول خور الظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158868

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون 

املوظفـني، درا�سات ال�سوق، تقييم االأعمال، العالقات العامة، خدمات عر�ش عامة، ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة كيه فـي انرتنا�سونال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161412

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سقل الورق، الطباعة الفوتوغرافـية، الطباعة احلرارية، وخدمات الطباعة االأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم عفاف الرزيقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153898

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب )اأنابيب الفالتر واملكائن وملحقاتها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليج العلياء العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158134

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اإلأجهزة اإلإلكرتونية املتخ�س�سة باأنظمة احلماية واملراقبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلم النجــاح املتحــدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158152

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات �سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع تطوير العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158159

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوتيك )بيع املالب�س الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلأوركيد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158092

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واإلأواين املنزلية املتنوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعمال العزواين املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158020

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم عربي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157915

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اك�س�سوارات احليوانات واأغذيتها وكل ما يتعلق بذلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجواء بركاء الفريدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157895

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموح الر�ستاق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157795

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك حمفوظ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعماق البحار الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157773

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطرية, م�ستح�سرات منكهة  الزيوت  للقهوة, منكهات بخالف  توابل, منكهات  زعفران 

للطعام, توابل بودرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الزعفران احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157735

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة ال�سفن, اأجهزة حتكم بال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلأمواج العادلة للخدمات البحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157676

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قالئد �سحار املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157686

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار عربات مركبات, للذخائر, عجالت مركبات, �سرات عجالت املركبات, نوافذ 

للمركبات, �سمامات إلإطارات املركبات, مركبات مربدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإلأمل احلديثة للتجارة واخلدمات العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157557

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة هاتف, اأجهزة نقل ال�سوت, ميكروفونات هواتف, اأ�سالك هواتف, اأجهزة ملحقة 

اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية,  م�سفرات  مغناطي�سية,  بيانات  تخزين  و�سائط  باحلا�سوب, 

عر�س  �سا�سات  املودم,  اأجهزة  �سغـــرية,  بيانـــات  معاجلات  احلا�سوب,  إلأجهزة  مغناطي�سية 

قارئات  للحا�سوب,  طرفـية  اأدوات  فاأرة  حا�ســوب,  برامــج  مراقبة  برامج  حا�سوب,  اأجـــزاء 

احلا�سوب,  اأجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  ب�سرية,  بيانات  تخزين  و�سائط  ب�سرية,  حروف 

املدجمة,  اإلأقرا�س  ت�سغيل  اأجهزة  الهاتفـية,  املكاملات  على  الرد  اآإلت  اإلكرتونية,  مفكرات 

اأجهزة  �ساعات رملية,  البي�س  �سلق  توقيت  �ساعات  نداء إل�سلكي,  اأجهزة  الراأ�س,  �سماعات 

املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة  للهواتف,  يدوية  غري  اأطقم  رقمية,  فـيديو  اأقرا�س  ت�سغيل 

العاملي GPS, م�سغالت و�سائط حممولة, حقائب مكيفة للحوا�سب املحمولة, قارئات كتب 

اإلكرتونية, هواتف ذكية, جهاز مراقبة اإلأطفال, جهاز مراقبة اإلأطفال بالفـيديو, اأغطية 

عد�سات, حوا�سيب لوحية, بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح, م�سفرة, نظارات ثالثية اإلأبعاد, 

اأ�سورة مو�سولة اأجهزة قيا�س, اأغلفة للهواتف الذكية, حافظات للهواتف الذكية, �ساعات 

ذكية, �سا�سات لعر�س الفـيديو ميكن ارتداوؤها, املايك )ملحقــات الكمبيوتــر(, منظم رقمي 

للتحكم باحلرارة, مقاب�س كهربائية, برجميات إلألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل, �سماعات 

اإلت�ساإلت عن بعد, طابعات للتذاكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هال م�سقط الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157518

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الربميي الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/10

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157486

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  لل�سجاد واملوكيت,  املتخ�س�سة  املتاجــر  فــــي  بالتجزئـــة  البيـــع 

املتخ�س�سة للبطانيات وال�سرا�سف والبيا�سات, البيع باجلملة لالأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سواهي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157404

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زينة ال�سيارات ونانو �سرياميك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبراج الوادي لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 527 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159943

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبـــات عــ�سري فواكــه غـــري كحولية, ع�سائر فواكه, ع�سري عنب, ع�سائر خ�سراوات 

م�سروبات, ع�سري عنب غري خممر, ع�سري بندورة م�سروب, ع�سري تفاح غري كحويل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور اخلليج للمرطبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158894

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومن�ساآت �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علي بن ح�سن للتجارة والنقليات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160603

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم, �سمك حمفوظ, حلوم �سيد ميتة, دهون �ساحلة لالأكل, فواكه حمفوظة, خ�سراوات 

حمفوظة, مربيات, زيوت للطعام, بي�س, حليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سويت�س فوودز اي بي هولدينج ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ري�سكوورك, برج ال�سلع, مربعة �سوق اأبوظبي العاملي, جزيرة املاريا, 

اأبوظبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

بلـــد   - اإلأولويـــة: 2022/6/21  تاريــخ   - اإلأولويــة:378331  رقــم   ( حـــــق األأولويـــــــــــة: 

)AE :اإلأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160605
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال, ا�ستف�سارات عن اإلأعمال, 
تنميط امل�ستهلك إلأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سويت�س فوودز اي بي هولدينج ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ري�سكوورك, برج ال�سلع, مربعة �سوق اأبوظبي العاملي, جزيرة املاريا, 

اأبوظبي, اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161101
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجينة لوز )عجينة اللوز, عوامل ملزمة لالآي�س كرمي, ب�سكويت, اخلبز واملعجنات واحللويات, 
عجينة الكيك لتغطية احللويات )اجلليد(, م�سحوق الكيك ,كيك, زينة احللوى للكعك, 
زينة ال�سوكوإلتة للكعك, مو�س ال�سوكوإلتة القابلة للدهن, ال�سوكوإلتة التي حتتوي على 
ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�س  القابلة للدهن على  ال�سوكوإلتة  املك�سرات, �سوكوإلتة, م�سروبات من 
وبدائله,  والكاكاو  وال�ساي  النب  الكاكاو  من  م�سروبـــات  بال�سوكوإلتـــة  املغلفة  املك�سرات 
املعجنات الدامناركية, املنكهات, بخالف الزيوت اإلأ�سا�سية, للكعك, الدقيق وامل�ستح�سرات 
اآي�س  املجمد(,  )املاء  الثلج  احللويات(,  )مثلجات  املجمد  الزبادي  احلبوب,  من  امل�سنوعة 
الكيك(,  )زينة  الكيك  �سقيل  مثلجات,  لالأكل,  �ساحلة  اأخرى  ومثلجات  و�سربات  كرمي 
املخفوقة,  الكرمية  لتقوية  م�ستح�سرات  كرمي,  اإلآي�س  ل�سنع  م�ساحيق  املعجنات  عجينة 
والع�سل  ال�سكر  املحفوظة,  واإلأع�ساب  والتوابل  والتوابل  امللح  والنودلز,  واملعكرونة  اإلأرز 
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اإلأ�سود, التابيوكا وال�ساغو, اخلل وال�سل�سات والتوابل اإلأخرى, اخلمرية والبيكنج بودر(, 
ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, حلويات �سكرية, م�ستح�سرات احلبوب, �ساي, 
م�سروبات  بالزبدة,  ب�سكويت  املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار 
اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوإلتة, رقائق منتجات 
والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي  ه�س,  رقيق  ب�سكويت  حبوب, 
املجففة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, معجون حب ال�سويا توابل, اأطعمة خفـيفة 
قائمة على احلبوب, املو�س )حلوى( �سكريات, ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني, لوح من 
حمالة  فطائر  حمروقة,  كرميا  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي  معاجلة,  كينوا,  حبوب  احلبوب, 

بانكيك, تورتات كيك بالفواكه, كيك مغطى بال�سكر جممد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوبتيما ا�س, بي, ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيا جاجيو, 72 47832 �سان كليمينتي ) رمييني(, اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161377
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القابلة  الربجميات  الكهربائية,  للمركبات  ال�سحن  البطاريات)حمطات  �سحن  اأجهزة 
�سحن  حمطات  اإلى  والتوجه  مواقع  لتحديد  نقالة  هواتف  تطبيقات  �سكل  على  للتنزيل 
الكهربائية  املركبات  بطاريات  وحالة  الكهربائية  ال�سحنة  ومراقبة  الكهربائية  املركبات 
والدفع من اأجل ال�سحن(, هواتف حممولة, حمطات �سحن املركبات الكهربائية, من�سات 
لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل, برامج �سا�سة التوقف للحا�سوب, م�سجلة اأو 

قابلة للتحميل, حمافظ اإلكرتونية قابلة للتحميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت, ديرتويت,ميت�سيغان ,48265-3000, الوإليات 

املتحدة اإلأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

بلد   -  2022/7/22 اإلأولوية:  تاريخ   -  9751665 اإلأولوية:  رقم   ( األأولويـــــــــــة:  حـــــق 

) US :اإلأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161547

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك فوإلذية )املعادن ال�سائعة و�سبائكها, خامات املعادن, املواد املعدنية للبناء والت�سييد, 

املباين املتنقلة املعدنية, الكوابل واإلأ�سالك غري الكهربائية امل�سنوعة من املعادن ال�سائعة, 

اأ�سالك  اخلزنات(,  النقل,  اأو  للتخزين  املعدنية  اإلأوعية  ال�سغرية,  املعدنية  اخلردوات 

م�سامري  والنقل,  للتخزين  معدنية  حاويات  معدنية,  �سال�سل  تنحي�س,  �سبائك  فوإلذية, 

خردوات, خامات معادن, مباين معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161550
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  ال�سلبة  اإلأنابيب   ,) املعدنية  )غري  البناء  )مواد  معدنية,  غري  لالإعالنات  اعمدة 
املعدنية التي ت�ستخدم فـي البناء, اإلإ�سفلت والزفت والقطران, اإلأبنية غري املعدنية القابلة 
للنقل, اإلأن�سبة التذكارية غري املعدنية(, اأ�سفلت, حجارة ر�سف اأ�سفلتية, خر�سانة, زفت, 

مباين غري معدنية, مواد بناء حرارية غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161551
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  اإلأعمال,  اإدارة  خدمات  واإلإعالن,  الدعاية  )خدمات  اإلأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
اإلأعمال,  عن  ا�ستف�سارات  املكتبيـــة(,  الوظائـــف  خدمــــات  اإلأعمال,  �سوؤون  وت�سيري  تويل 

الت�سويق اإل�ستهدافـي, تنميط امل�ستهلك إلأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161553

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني )خلدمات املالية والنقدية وامل�سرفـية, خدمات التاأمني, �سوؤون العقارات(, 

اإلإدارة املالية, ا�ست�سارات مالية, تثمني القطع النقدية, ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161574

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )التعليم, خدمات التدريب, الت�سلية والرتفـيه, الن�ساطات الريا�سية 

والثقافـية(, خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161576

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم وحجز اأماكن اإلإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161577

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجـــعات  خدمـــات  ال�سحــية,  الرعاية  ال�سحية,  لالأغرا�س  العامة  احلمامات  خدمات 

ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم 230, �سارع 303, زون 69, لو�سايل, 230, قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161578
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كامتات �سوت للمحركات واملكائن )كامتات �سوت املوتورات واملحركات, ا�سطوانات للموتورات 
اأحوا�س  واملحركات, مكاب�س للمحركات, �سيور للمحركات وحمركات اإلحرتاق الداخلي, 
روؤو�س  اأغطية  الداخلــي,  اإلحرتاق  ملحركات  اإل�سطــــوانات  روؤو�س  للمحركــــات,  الزيت 
التدوير, بكرات )اأجزاء  اأذرع  اأغطية املحركات,  اإل�سطوانات(, قطع مكاب�س )للمحركات, 
قطع  بكونها  املر�سحات  للمحركات,  ال�سحب  م�سعب  املحركــات,  عـــوادم  م�سعبـــات  اآإلت(, 
إلآإلت اأو حمركات, مر�سحات لتنظيف هواء التربيد, ملحركات اإلحرتاق الداخلي, منظفات 
واملحركات,  املوتورات  مراوح  الداخلـــي,  اإلحرتاق  )ملحركات  تر�سيح  مكاب�س  الهواء(, 
للمحركات,  ح�سيات  الداخلي,  اإلحرتاق  ملحركــــات  اإلحرتاق  �سمعات  الزيـت,  مربدات 
م�سعاعات )التربيد( للموتورات واملحركات, معدات اإلإ�سعال ملحركات اإلحرتاق الداخلي, 
ال�سواحن(, حمركات ت�سغيل بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية )الفائقة, ال�ساغطات 
لالآإلت,  الهيدروليكية  التحكم  اأجهزة  )اآإلت(,  �ساغطــــات  كهربــــاء,  مولدات  الرتبينية, 
املوتورات واملحركات, امل�سخات )قطع اإلآإلت, املوتورات اأو املحركات, مولدات التيار البديل, 
اأعمدة  واملوتورات,  املحركات  ت�سغيل  اأجهزة  املكابـــ�س,  حلقـــات  اآإلت(,  )اأجزاء  ال�سمامـــات 
احلدبات ملحركات املركبات, املحوإلت املحفزة, حماقن للمحركات(, معدات اأ�سعال ملحركات 
اإلحرتاق الداخلي, �سمعات اأ�سعال ملحركات اإلحرتاق الداخلي, مق�سات كهربائية, مولدات 
واملكائن,  املحركات  مراوح  متلي�س,  مكاب�س  كهربائية,  مولدات  الكهرباء,  مولدات  التيار, 

اآإلت قطع, مولدات التيار املرتدد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو, 2, تاكارات�سو, كاناجاوا - كو, يوكوهاما-�سي, كاناجاوا-كن, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161580
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سواحن  وال�سواحن,  قيا�س,  واأدوات  القيا�س,  )اأجهزة  البطاريات  حم�س  قيا�س  اأجهزة 
البطاريات, البطاريات الكهربائية للمركبات, اخلاليا والبطاريات الكهربائية, خاليا الوقود, 
اأجهزة اإلت�سال الداخلي, اأجهزة املالحة(, اأجهزة قيا�س كثافة ال�سوائل )للمركبات )اأجهزة 
قابلة  تطبيقات  احلا�سوب,  برامج  احلا�سوب,  برجميات  املركبات(,  فـي  املركبة  احلا�سوب 
للتنزيل لال�ستخدام مع اإلأجهزة املحمولة إلإدارة و�سحن البطاريات الكهربائية لل�سيارات, 
والكابالت, الكهربائية, واإلأ�سالك, الكهربائية, املن�سورات اإلإلكرتونية, القابلة للتحميل, 
اأجهزة(, اأجهزة اإنذار �سوتية )اإلإنذار �سد ال�سرقات, جتهيزات منع ال�سرقة, الكهربائية, 
مفاتيح )م�سفرة(, حموإلت التيارات )كهربائية(, اأجهزة ت�سجيل ال�سوت, اأجهزة ت�سجيل 
ال�سوت)للحوا�سيب,  تو�سيل  قنوات  املعدة(,  احلافظات  ال�سغط,  قيا�س  اأجهزة  ال�سور, 
الهواتف  حافظات  امل�سغوطــة,  اإلأقـــرا�س  تخزيــن  حمافظ  )م�سفرة(,  املفاتيح  حافظات 
اخللوية, ق�سط تعليق الهواتف النقالة, اإلأجهزة الطرفـية للحوا�سيب, الفاأرات )ملحقات 
تعليق  خيوط  النظارات,  وعلب  )ب�سريات(,  نظارات  الفاأرات,  م�ساند  طرفـية(,  حا�سوبية 
الذاكرة  اأجهزة  )تعليق  اإلإ�سعاع,  �سدة  قيا�س  اأجهزة  اكتينومرتات  ق�ســــط(,  النظــــارات, 
موؤ�سرات  باللمـــ�س,  العامـــلة  اللوحيـــة  للحوا�ســـيب  الق�سط  الواقية,  اخلوذ  الومي�سية, 
الليزر, حامالت اآإلت الت�سوير اأحادية القائم, احلماإلت الثالثية للكامريات, واحلا�سوب, 
املنظمات  والكهربائيـــة,  اإلإلكرتونــــية  الهواء)الكابـــالت  كثافة  قيا�س  اأجهزة  منظمات(, 
واحلافظات, ع�سي التقاط ال�سور ال�سخ�سية )حماإلت اأحادية القائم حممولة باليد((, 
اأجهزة قيا�س اإلرتفاع, اأجهزة قيا�س �سدة التيار الكهربائي, كبائن ملكربات ال�سوت, �سدادات 
�سينمائي, معتقات م�سراع  اآإلت حا�سبة, كامريات ت�سوير  ال�سغط لل�سمامات,  موؤ�سرات 
الفوتوغرافـي,  للت�سوير  كامريات  �سوتية,  اأغ�سية  الفوتوغرافـي,  للت�سوير  الكامريات 
مكربات �سوت, اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت, اأجهزة قيا�س �سغط الغاز اأو ال�سائل, اأجهزة ذاكرات 
اأجهزة قيا�س ال�سغط, لوحات مفاتيح  اأجهزة حا�سوب, برامج حا�سوب م�سجلة,  حا�سوب, 
كامريات  احلا�سوب,  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  معزولة,  نحا�س  اأ�سالك  احلا�سوب,  إلأجهزة 

فـيديو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو, 2, تاكارات�سو, كاناجاوا - كو, يوكوهاما-�سي, كاناجاوا-كن, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161582
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو )مكيفات هــواء املركبــات, جتهيزات تنقية الهواء, 
اأجهزة منع الوهج للمركبات )جتهيزات م�سابيح(, اأجهزة اإزالة ال�سقيع للمركبات, مراوح 
)اأجزاء من جتهيزات تكييف الهواء(, م�سابيح اأمامية, اأجهزة تربيد الهواء )للمركبات, 
مدافئ املركبات, اأجهزة التاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء, ب�سيالت مل�سابيح اإلإ�سارات اإلإر�سادية 
للمركبات, واأجهزة اإ�ساءة للمركبات, اأغطية للم�سعاعات, امل�سعاعات )للتدفئة(, عاك�سات(, 
اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء)للمركبات, اأجهزة واآإلت تربيد, جتهيزات التهوية )تكييف( 
للمركبات, الكهربائية, اأغطية امل�سابيح, اأدوات ن�سر ال�سوء, امل�سابيح اليدوية)م�سابيح((, 
ب�سيالت م�سابيح, م�سابيح كهربائية, م�سابيح, اأغطية للم�سعات احلرارية, مكيفات هواء 
للمركبات, م�سعات حرارية للتدفئة املركزية, م�سعات حرارية كهربائية, م�سعات حرارية 

للت�سخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو, 2, تاكارات�سو, كاناجاوا - كو, يوكوهاما-�سي, كاناجاوا-كن, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161584
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سيارات(, ح�سر  �سجاد  والب�سط,  اإلأر�سيات, واحل�سر,  اأغطية  �سيارات )ال�سجاد,  �سجاد 
غري انزإلقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: نو, 2, تاكارات�سو, كاناجاوا - كو, يوكوهاما-�سي, كاناجاوا-كن, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161107
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوحات مفاتيح كهربائية )لوحات التحكم, �سا�سات العر�س, �سا�سات العر�س للوحة القيادة, 
حموإلت الفولطية, املحوإلت الكهربائية, برجميات احلا�سوب, برجميات احلا�سوب للتحكم 
ومراقبة البطاريات, اأجهزة التحكم بالكهرباء, ال�سابطات الكهربائية, اأجهزة التحكم فـي 
املحركات, املحوإلت الكهربائية, مقومات عك�سية )كهربائية(, حموإلت الكهرباء, املحوإلت 
كهربائية,)البطاريات,  توزيع  لوحات  �سواحن(,  البطارية,  موؤ�سرات  بالكهرباء,  للتزويد 
�سواحن البطاريات الكهربائية, اإلأنظمة العاملة بالبطارية, اأجهزة قيا�س الطاقة, اأجهزة 
بالت�سارع  التحكم  اأجهـزة  امل�سرعــات,  التحكــم,  اأذرع  للمركبـــات,  اإلأوتوماتيكيـــة,  التوجيــه, 
الكهربائية  واملحركات  الكهربائية,  للمركبات  للت�سخي�س  واإلأجهزة  اإلأنظمــة  والطاقـــة, 
واأجهزة  واحل�سا�سات احلركية,  احلرارة,  درجات  وح�سا�سات  بالبطارية,  امل�سغلة  واإلأجهزة 
التحكم بالطاقة الكهربائية, اأنظمة واأجهزة التحكم الكهربائية واإلإلكرتونية للمحركات 
واإلإلكرتونية  الكهربائية  التحكــم  واأجهــزة  اأنظمـــة  الكهربائيـــة,  واملركبـــات  الكهربائيـــة 
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لوحات  بالبطاريات(,  تعمل  التـــي  اإلأخــرى  واإلأجهــزة  بالبطاريات  تعمل  التي  للمركبات 
حتكم كهربائية, لوحات اإ�سارة م�سيئة اأو اآلية, اأجهزة قيا�س امللوحة, لوحات م�سح م�ستوية 
اأدوات م�سح, لوحات مفاتيح إلأجهزة احلا�سوب, برجميات حا�سوب م�سجلة, برامج حا�سوب 
برجميات قابلة للتنزيل, تطبيقات برجميات احلا�سوب, قابلة للتنزيل, برجميات إلألعاب 

الكمبيوتر قابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورج وارنر, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3850 هاملني رود, اوبرين هيلز, مي�سيغان 48326, الوإليات املتحدة 

اإلأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
بلد   -2023/1/6 اإلأولوية:  تاريخ   -  744,717/97 اإلأولوية:  رقم   ( األأولويـــــــــة:  حـــــق 

) US :اإلأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160650
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة اإلألوان للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 324 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160241
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لو رويال جروب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة بنيد القار, �سارع اخلليج العربي, فندق لورويال, الدور/5, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/6

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160190
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال)عر�س املركبات على و�سائط اإلت�سال 
إلأغرا�س البيع بالتجزئة, اإعالن ودعاية, اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية, خدمات وكاإلت 
اإل�سترياد والت�سدير, خدمات الت�سويق عرب الهاتف, ت�سويق, توفـري �سوق عرب اإلإنرتنت 
مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات, بيع املركبات باملزاد العلني, حتديــث و�سيانـــة البيانـــات 
فـي قواعـــد بيانـــات احلا�سوبية, البحث عن الرعاية, ترويج املبيعات )لالآخرين(, خدمات 

ال�سراء لالآخرين )�سراء �سلع وخدمات إلأعمال اأخرى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دجي اإيه �سي اأيون نيو اإنرجي اأوتوموبيل كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب, 36, لونغيينغ رود, بانيو دي�سرتيكت, غوانغزهو, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160189
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات رفع )مركبات التحكم عن بعد )ماعدا اللعب, مركبات 
للنقل الربي اأو اجلوي اأو املائي اأو بوا�سطة ال�سكك احلديدية, 

مركبات, هياكل �سيارات, خممدات ال�سدمات لل�سيارات, لبدات مكابح لل�سيارات, عجالت 
لل�سيارات, �سيارة كهربائية, �سيارات بدون �سائق )�سيارات م�ستقلة(, عربات تخييم, �سيارات 
)كلت�سات(  قاب�سات  الربية,  للمركبات  م�سننات  �سناديق  �سيارات,  �سا�سيات  القيادة,  ذاتية 
للمركبات الربية, حمركات بنزين للمركبات الربية, حمركات ديزل للمركبات اإلأر�سية, 
للمركبات,  توجيه  عجالت  املركبات,  ملكائن  اأغطية  الربية,  للمركبات  نفاثة  حمركات 
هواء  اأكيا�س  لل�سيارات,  �سدمات  واقيات  نارية,  دراجات  املركبات,  وقود  خلزانات  قبعات 
)اأجهزة اأمان فـي ال�سيارات(, هياكل مركبات, حمركات للمركبات الربية, دراجات هوائية, 
�سكوتر التوازن الذاتي, اإطارات لعجالت املركبات, مركبات جوية, مركبات مائية, م�ساند 
الراأ�س ملقاعد املركبات, مقاعد اأمان لالأطفال, فـي املركبات, اأثاث املركبات, زجاج املركبات 

اإلأمامي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دجي اإيه �سي اأيون نيو اإنرجي اأوتوموبيل كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب, 36, لونغيينغ رود, بانيو دي�سرتيكت, غوانغزهو, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160188
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات  امل�سجلة,  الكمبيوتر  األعاب  )برامج  كهربائية  ملفات 
الهاتف املحمول حلجز �سيارات اإلأجرة, من�سات برامج الكمبيوتر, م�سجلة اأو قابلة للتنزيل, 

لل�سيارات,  مالحي  جهاز  ال�سيارة,  تعطل  من  حتذير  مثلثات  الوجه,  على  التعرف  جهاز 
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اأجهزة  مالحية,  اأدوات  طبلوين(,  )كمبيوتر  للمركبات  مالحة  اأجهزة  ال�سيارة,  هوائيات 

القيادة �سترييو  العاملية )GPS(, كامريات لوحة  املواقع  اأنظمة حتديد  راديو للمركبات, 

ال�سيارة, م�سجالت الفـيديو للمركبات, اأجهزة �سبط ال�سرعة للمركبات, م�سجالت اإلأميال 

للمركبات, اأجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات, موؤ�سرات اأوتوماتيكية تبني انخفا�س 

اأجهزة  )اأ�سالك وكابالت(,  الرئي�سة  الكهرباء  املركبات, مواد مل�سادر  اإطارات  ال�سغط فـي 

اإطفاء حريق للمركبات, حمطات �سحن املركبات الكهربائية, بطاريات كهربائية للمركبات, 

بطاريات كهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دجي اإيه �سي اأيون نيو اإنرجي اأوتوموبيل كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب, 36, لونغيينغ رود, بانيو دي�سرتيكت, غوانغزهو, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160185

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآإلت  البطاريات,  ل�سناعـــة  )اآإلت  اآإلت,  اإلإدارة,  إلأعمدة  قارنات 

للمحـــركات,  اإقـــالع  اأجهــزة  مكربنات,  البطاريات,  قلب  ملعاجلة 

)اأجزاء  مكاب�س  واملكائن,  للمحركات  اإقالع  اأجهزة  املركبات,  حمركات  )لتربيد(  م�سعات 

اآإلت اأو مكائن(, مغاط�س اأو اأغماد ملخمدات ال�سدمات لالآإلت, حمامل للمركبات, مغاط�س 

اأو اأغماد ملخمدات ال�سدمات )اأجزاء من اإلآإلت(, معدات غ�سل املركبات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دجي اإيه �سي اأيون نيو اإنرجي اأوتوموبيل كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب, 36, لونغيينغ رود, بانيو دي�سرتيكت, غوانغزهو, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159997

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق )املجوهرات واملجوهرات املقلدة, حاويات م�ستح�سرات التجميل من املعادن النفـي�سة 

�سال�سل  كرمية,  واأحجار  كرمية  �سبه  اأحجار  و�سبائكها,  النفـي�سة  املعادن  الكرمية,  و�سبه 

املفاتيح و�سال�سل املفاتيح وال�سحر, �سناديق املجوهرات �ساعات اليد, �ساعات احلائط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159998
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سي ت�سلق اجلبال )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة, جلود احليوانات اخلام اأو 
املدبوغة, حقائب �سفرية وحقائب احلمل اإلأمتعة, املظالت وال�سما�سي, ع�سي امل�سي, اأطواق 
حقائب  قما�سية,  �سفر  حقائب  جلدية,  حمافظ  حقائب,  للحيوانات,  ومالب�س  واأربطة 
ظهر, حقائب ريا�سية, حقائب لالأحذية, حقائب مدر�سية, حمافظ جيب, حامالت دفاتر 
املالحظات, حمافظ, اأحزمة, جزادين, حامالت البطاقات, حقائب اليد, حقائب احلزام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155769
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة اإلأعمال )تقدمي امل�ساعدة الفنية فـي اإن�ساء وت�سغيل امتيازات املطاعم, 
الرتويج لبيع ال�سلع واخلدمات من خالل برنامج وإلء امل�ستهلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي �سبوت فران�سايزينغ اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 29 فـيلي�سيتي درايف, �سكاربورو, اأونتاريو, اإم1اإت�س 1اإي2, كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155770
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخدمات  تتميز  التي  املطاعم  خدمات  املطاعم,  )خدمات  وال�ســراب  بالطـــعام  التمويـــن 
الطلبات اخلارجية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  دي �سبوت فران�سايزينغ اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 29 فـيلي�سيتي درايف, �سكاربورو, اأونتاريو, اإم1اإت�س 1اإي2, كندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155766
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فناجني,  القهوة, �سحون  فناجني  ثمينة,  لي�ست من معادن  )اأباريق قهوة  �سرب  اأحوا�س 
اأباريق احلليب, اأوعية ال�سكر, الطا�سات, �سحون, حاويات للطعام, جمموعات علب, اأطقم 
عظام  مائدة  اأدوات  مائدة(,  ثمني)اأدوات  معدن  من  قهوة  اأطقم  مائدة(,  )اأدوات  قهوة 

ال�سني, اأكواب, اأواين خزف �سيني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سا كوفـي بي تي اإي, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 390 هافلوك رود, # 08-06 كينغز �سنرت, �سنغافورة 169662, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155763

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل )ال�سموع, �سموع معطرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سا كوفـي بي تي اإي, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 390 هافلوك رود, # 08-06 كينغز �سنرت, �سنغافورة 169662, �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155575

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  )م�ستح�سرات جتميل غري طبية  امل�ستعار  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

ال�سخ�سية, منظفات اأ�سنان غري طبية, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات ق�سر اإلأقم�سة 

واجللي  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س,  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد 

والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155579
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اإلأعمال, ت�سيري الن�ساط التجاري,  اإدارة اإلأعمال )الدعاية واإلإعالن,  امل�ساعدة فـي 
الوظائف املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155578
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحوا�س �سرب )اأدوات واأوان واأوعية لال�ستعمال فـي املنزل اأو املطبخ, اأدوات الطبخ واأدوات 
املائدة با�ستثناء ال�سوك وال�سكاكني واملالعق, اأم�ساط واإ�سفنج, فرا�سي عدا فرا�سي التلوين 
اأو الدهان, مواد �سنع الفرا�سي, اأدوات للتنظيف, زجاج خام اأو �سبه م�سنع بخالف الزجاج 

امل�ستعمل فـي املباين, اأوان زجاجية واأوان من اخلزف ال�سيني واأوان خزفـية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155577
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حروف طباعة من الفوإلذ )الورق والورق املقوى, املطبوعات, مواد جتليد الكتب, ال�سور 
فـي  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  اإلأثـــاث,  بخــــالف  املكتبية  واملواد  القرطا�سية  الفوتوغرافـية, 
التلوين,  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني,  ومواد  الر�سم  لغايات منزلية, مواد  اأو  القرطا�سية 
والتغليف,  للتعبئة  البال�ستيكية  واإلأكيا�س  واإلأغطية  الرقائق  والتدري�س,  التوجيه  مواد 

حروف الطباعة وقوالب الطباعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155576
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مــواد حاكــة لالأ�سنــان )م�ستح�ســـرات �سيدإلنيــة وطبيــة وبيطريـة, م�ستح�سرات �سحية 
لغايات طبية, اأغذية ومواد حمية معـدة لال�ستعمــال الطبــي اأو البيطري, واأغذية للر�سع, 
مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو اإلأ�سنان و�سمع طب 
ال�سارة, مبيدات فطريات  اإلأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات إلإبادة احل�سرات واحليوانات 

ومبيدات اأع�ساب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188, الكرامة, بر دبي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اإلأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158303

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

اإ�سارة  وو�سع  اإىل  للو�سول  احلا�سوب  برامج  احلا�سوب،  وبرامج  البيانات  معاجلة  معدات 

ال�سوت  ملفات  وحفظ  وا�ستئجار  وتنظيم  ومعاجلة  واإيجاد  وجمع  والت�سفح  مرجعية 

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

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

وا�ستخراج وت�سفـري وفك ت�سفـري وحفظ وتنظيم البيانات وملفات ال�سور وال�سوت والفـيديو 

قواعد  اإىل  امل�ستخدم  و�سول  وتوفـري  ألإن�ساء  احلا�سوب  برامج  الو�سائط،  متعددة  وامللفات 

البيانات القابلة للبحث اخلا�سة مبلفات املعلومات والبيانات، برنامج حمرك البحث، برامج 

ن�سر  فـي  لال�ستخدام  احلا�سوب  برامج  األإنرتنت،  على  املعلومات  اإىل  للو�سول  احلا�سوب 

الدعاية واألإعالن لالآخرين، برامج احلا�سوب لتاأجري و�سراء األأفالم والربامج التلفزيونية 

لال�ستخدام  احلا�سوب  برامج  الو�سائط،  متعددة  وامللفات  واملو�سيقى  الفـيديو  ومقاطع 

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

األإلكرتوين للبيانات، برامج احلا�سوب للتعرف على ال�سورة وخ�سائ�ص الكالم )ال�سوت(، 

برامج احلا�سوب للت�سغيل األآيل للمنازل، برامج الت�سفح عرب األإنرتنت، تطبيقات الهاتف 

املحمول القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من الو�سول اإىل وو�سع اإ�سارة مرجعية وت�سفح 

والفـيديو  وال�سوت  املو�سيقى  ملفات  وحفظ  وا�ستئجار  وتنظيم  ومعاجلة  واإيجاد  وجمع 

واألألعاب وامللفات ال�سمع ب�سرية وامللفات متعددة الو�سائط، برامج احلا�سوب جلمع وتنظيم 

وتعديل ومتييز وتخزين البيانات واملعلومات، برامج احلا�سوب للت�سوق عرب األإنرتنت، برامج 

احلا�سوب ألإدارة املعلومات، برامج احلا�سوب للو�سول وت�سفح والبحث فـي قواعد البيانات 

اأونالين على األإنرتنت، برامج ت�سغيل اأنظمة احلا�سوب، برامج احلا�سوب لتكوين وت�سغيل 

ومراقبة األأجهزة واأجهزة احلا�سوب وملحقات احلا�سوب وم�سغل ال�سوت والفـيديو، برامج 

برامج  احلا�سوب،  األعاب  برامج  للبحث،  قابلة  للمعلومات  بيانات  قواعد  ألإن�ساء  احلا�سوب 

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

لتوفـري معلومات امل�ستخدم مع املراجعات والتو�سيات املتعلقة باملحتوى الرتفـيهي، الربامج 

املحمولة  واألأجهزة  الهواتف  بني  والتفاعل  باألت�سال  لل�سماح  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة 

احلا�سوب  واأجهزة  الو�سائط  وم�سغالت  الفـيديو  األعاب  حتكم  ووحدات  التلفزيون  واأجهزة 

ب�سرية،  ال�سمع  واألأجهزة  تي(  اأو  )اآي  األأ�سياء  اإنرتنت  واأجهزة  الرقمية  الو�سائط  ومراكز 

وال�سور  والفـيديو  ال�سوت  معلومات  معطيات  لنقل  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  الربامج 

اأجهزة  وبالتحديد  ال�سبكة  اأجهزة  اإىل جمموعة متنوعة من  والبيانات  املتعددة  والو�سائط 

احلا�سوب ال�سخ�سية واأجهزة احلا�سوب املحمولة وقطع اأجهزة احلا�سوب اللوحية والهواتف 

املحمولة وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية )بيه دي ايه ا�ص( واأجهزة اإنرتنت األأ�سياء )اآي اأو 
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برامج  ب�سرية،  ال�سمع  واألأجهزة  الو�سائط  وم�سغالت  الفـيديو  األعاب  حتكم  ووحدات  تي( 

قابلة للتنزيل وم�سجلة لل�سور ونقل وعر�ص ال�سوت، برامج قابلة للتنزيل وم�سجلة لتمكني 

الرتفـيه  اإىل  الو�سول  املتعددة من  والو�سائط  ب�سرية  ال�سمع  الرتفـيهية  الربامج  م�ساهد 

التفاعلي، برامج ات�ساألت أل�سلكية قابلة للتنزيل وم�سجلة، برامج ات�ساألت أل�سلكية قابلة 

ال�سوتية  املدونات  ملفات  والبيانات،  والفـيديو  وال�سوت  ال�سوت  لنقل  اأوم�سجلة  للتنزيل 

التي ت�سم األأخبار والتعليقات فـي جمال األأفالم والربامج  القابلة للتنزيل  ال�سبكي  البث 

واألأحداث  األأدبية  واألأعمال  وامل�سرح  والكتب  ال�سوتية  واألأعمال  واملو�سيقى  التلفزيونية 

والرق�ص  والفنون  والبطوألت  الرتفـيهية  واألأن�سطة  الرتفـيهية  واألأن�سطة  الريا�سية 

والكوميديا  والراديو  والنوادي  الريا�سية  والتعليمات  واملعار�ص  املو�سيقية  وامل�سرحيات 

والدراما وامل�سابقات واألألعاب واللعب واملهرجانات واملتاحف واملتنزهات واألأحداث الثقافـية 

الت�سجيالت  واألأزياء،  اجلارية  واألأحداث  املتحركة  والر�سوم  والن�سر  املو�سيقية  واحلفالت 

حمتوى  للتنزيل،  القابلة  املو�سيقية  امللفات  الرتفـيه،  برامج  تت�سمن  التي  ب�سرية  ال�سمع 

حول  خيالية  وغري  خيالية  ق�س�سا  يعر�ص  للتنزيل  قابل  الو�سائط  ومتعدد  �سمعب�سري 

جمموعة متنوعة من املو�سوعات، �سور متحركة وبرامج تلفزيونية قابلة للتنزيل التي ت�سم 

�سوتية  وت�سجيالت  املو�سوعات  من  متنوعة  جمموعة  حول  خيالية  وغري  خيالية  ق�س�سا 

املو�سوعات،  ت�سم ق�س�سا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من  التي  ومرئية 

الو�سائط الرقمية وبالتحديد اأقرا�ص الفـيديو الرقمية امل�سجلة م�سبقا واألأقرا�ص الرقمية 

القابلة  والفـيديو  ال�سوت  ت�سجيالت  الرقمية،  الفـيديو  وم�سغالت  األ�ستخدامات  متعددة 

ت�سم  التي  الدقة  عالية  الرقمية  واألأقرا�ص  الرقمية  الفـيديو  اأقرا�ص  واأقرا�ص  للتنزيل 

ال�سوتية  امللفات  املو�سوعات،  من  متنوعة  جمموعة  حول  خيالية  وغري  خيالية  ق�س�سا 

واملواد  املكتوبة  وامل�ستندات  البيانات  وملفات  الو�سائط  متعددة  وامللفات  للتنزيل  القابلة 

التي ت�سم حمتوى خياليا وغري خياليا حول جمموعة متنوعة  الفـيديو  ال�سوتية ومواد 

وال�سحف  األإخبارية  والن�سرات  األإلكرتونية  والدوريات  واملجالت  الكتب  املو�سوعات،  من 

واملجالت واملطبوعات األأخرى التي ميكن تنزيلها، ال�سور الكرتونية املتحركة، ا�سطوانات 

ت�سجيالت  حامالت  ال�سوت،  ت�سجيل  �سرائط  ال�سوت،  ت�سجيل  واأقرا�ص  الفونوغراف 

الو�سائط  م�سغالت  الفـيديو،  اأ�سرطة  الفـيديو،  األعاب  لفافات  الفـيديو،  كا�سيتات  ال�سوت، 

الرقمية، اأجهزة ا�ستقبال وتوزيع ال�سحنة، األأجهزة األإلكرتونية املحمولة واملحمولة باليد 

الغيار  وقطع  والبيانات  والفـيديو  وال�سوت  ال�سور  وا�ستعرا�ص  وت�سجيل  ومعاجلة  حلفظ 

احلا�سوب  واأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة  له،  الالزمة  والتجهيزات  وامليكانيكية  األإلكرتونية 

اللوحية، م�سغالت ال�سوت والفـيديو واملفكرات األإلكرتونية ال�سخ�سية وامل�ساعدات الرقمية 

وامليكانيكية  األإلكرتونية  الغيار  وقطع  العاملية  املواقع  حتديد  اأنظمة  واأجهزة  ال�سخ�سية 

والتجهيزات الالزمة له، األأجهزة الطرفـية اخلا�سة باحلوا�سيب، مكونات احلا�سوب، اأجهزة 

مراقبة و�سا�سات وكابالت واآألت الطباعة وحمرك األأقرا�ص واملحوألت وبطاقات املحوألت 

ال�سحن  وقواعد  الكهربائية  الطاقة  وو�سالت  القواب�ص  وو�سالت  الكابالت  وو�سالت 
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قارئات  الذاكرة،  بطاقات  البطاريات،  حزم  البطاريات،  �سواحن  واملحركات،  األإلكرتوين 

واأطقم  وامليكروفونات  ال�سوت  األأذن، مكربات  و�سماعات  الراأ�ص  �سماعات  الذاكرة،  بطاقات 

الراأ�ص، العلب واألأغطية وقواعد لالأجهزة األإلكرتونية املحمولة واألأجهزة املحمولة باليد، 

اأجهزة  واأجهزة احلا�سوب،  واليدوية  املحمولة  األإلكرتونية  بعد لالأجهزة  اأجهزة حتكم عن 

حتكم عن بعد للتلفاز واأجهزة نقل معطيات الو�سائط الرقمية، اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية، 

الرقمية  الو�سائط  باأجهزة  للتحكم  باليد  املحمولة  األأجهزة  البطاريات،  احلا�سوب،  رقائق 

بطاقات  الرتفـيهية،  واألأنظمة  ال�سترييو  واأنظمة  ال�سوت  وم�سخمات  ال�سوت  ومكربات 

الهدايا امل�سفرة مغناطي�سيا، مكربات ال�سوت، مكونات ولوازم وملحقات ال�سوت، الهواتف، 

الهواتف النقالة، مكربات وم�ستقبل ال�سوت، اأجهزة واأدوات موؤثرات ال�سوت لال�ستخدام مع 

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

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

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

اأجهزة الت�سجيل والتعرف ال�سوتي، اأجهزة �سبكات األت�ساألت، اأجهزة واآألت األت�ساألت األآلية 

األإلكرتونية، الكامريات، كامريات الفـيديو، األآت الت�سوير ال�سينمائي، احلافظات املخ�س�سة 

لالأجهزة واألآألت الفوتوغرافـية، جهاز متركز ل�سرائح الت�سوير ال�سفافة، عد�سات الت�سوير 

عن قرب، �سا�سات العر�ص، اأجهزة �سا�سات العر�ص، اأنظمة ال�سترييو، اأنظمة امل�سرح املنزيل 

األت�ساألت  اأجهزة  ال�سمع ب�سرية،  واملعدات  املعلومات  تكنولوجيا  املنزيل،  الرتفـيه  واأنظمة 

بخدمات  املزودة  الهواتف  الهاتف،  اأجهزة  املحمولة،  الهواتف  الذكية،  الهواتف  الداخلية، 

الفـيديو، اأجهزة ذاكرة احلا�سوب، املعاجلات ال�سغرية، املودمات، النظارات الثالثية األأبعاد، 

املع�سم واألأ�سرطة والدبابي�ص لالأجهزة األإلكرتونية املحمولة واملحمولة  ال�سرائح واأربطة 

باليد لت�سجيل وتنظيم ومعاجلة وا�ستعرا�ص البيانات وال�سوت وال�سور وملفات الفـيديو، 

باليد  املحمولة  واحلوا�سيب  الفـيديو  وم�سغالت  الرقمية  املو�سيقى  وحمافظ  حقائب 

وامل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية واملنظمات األإلكرتونية ودفاتر املالحظات األإلكرتونية، اأدلة 

امل�ستخدمني القابلة للقراءة اإلكرتونيا ومن خالل األآلة اأو احلا�سوب لال�ستخدام مع ال�سلع 

املذكورة وبيعها كوحدة واحدة.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 -  2022/4/12 األأولويـــــة:  تاريـــــخ   -  97359765 األأولويـــــة:  )رقـــــم  األأولويـــــــــة:  حــــــق 
)US :بلــــد األأولويــــة

-181-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158304

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سبكة األإنرتنت و�سبكات األت�ساألت و�سبكات األت�ساألت عن بعد الال�سلكية، تدفق البيانات، 

البث  األإنرتنت، خدمات  �سبكة  واألألعاب على  التلفزيون  واألأفالم وعرو�ص  املو�سيقى  تدفق 

ال�سوتي وبث الفـيديو، تدفق األأفالم ال�سينماتوغرافـية والربامج ال�سمع ب�سرية، خدمات بث 

امللفات ال�سمعية والفـيديوعلى �سبكة األإنرتنت قائمة على خدمات األ�سرتاك، خدمات البث 

وتوفـري و�سول خدمات األت�ساألت عن بعد على األأفالم وبرامج التلفزيون والربامج ال�سمعية 
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خدمات  خالل  من  وحمتوياتها  الرقمية  الو�سائط  معلومات  من  وغريها  ب�سرية  وال�سمع 

الفـيديو حتت الطلب، خدمات البث عرب �سبكة األإنرتنت، خدمات البث األإذاعي عرب �سبكة 

األإنرتنت، خدمات األت�ساألت عن بعد وبالتحديد نقل البث ال�سبكي، اإر�سال امللفات الرقمية، 

بث املحتويات الرقمية عرب �سبكات احلا�سوب و�سبكة األإنرتنت وخط امل�سرتك الرقمي )دي ا�ص 

ال( وال�سبكات الكبلية والتنزيل الرقمي والتدفق الرقمي ونظام الفـيديو حتت الطلب ونظام 

الفـيديو املتاح ح�سب الطلب )اإن فـي اأو دي( والتلفزيون وقنوات التلفزيون املفتوحة وقنوات 

التلفزيون بنظام الدفع مقابل امل�ساهدة والقمر ال�سناعي والكابل والهاتف والهاتف النقال، 

الولوج للدألئل  البث األإلكرتوين مللفات ال�سور الرقمية بني م�ستخدمي األإنرتنت، توفـري 

الفـيديو  البيانات واملواقع األإلكرتونية واملدونات واملو�سيقى وبرامج  على األإنرتنت وقواعد 

واملواد املرجعية، بث األأخبار، ت�سليم الر�سائل عن طريق البث األإلكرتوين، البث األإلكرتوين 

األإنرتنت  على  اأونالين  الدرد�سة  غرف  توفـري  ال�سوتي،  البث  خدمات  والربيد،  للر�سائل 

للتوا�سل األجتماعي، توفـري منتدى عرب األإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر 

ونقل ال�سور والفـيديو والبيانات وال�سور وال�سوت، خدمات األت�ساألت عن بعد وبالتحديد 

توفـري لوحات الن�سرات األإلكرتونية اأونالين على األإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي 

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

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

واأجهزة  اللوحية  واألأجهزة  املحمولة  الرقمية  واألأجهزة  املحمولة  األإلكرتونية  واألأجهزة 

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

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

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

البيانات واحلوا�سيب، خدمات توجيه وتو�سيل األت�ساألت عن بعد، تاأجري وقت الو�سول اإىل 

�سبكات احلا�سوب العاملية، بث بطاقات املعايدة على خط املبا�سرة )األإنرتنت(، تاأجري اأجهزة 

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

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158305

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

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

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

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

ال�سوتية والفـيديو وامللفات متعددة الو�سائط، خدمات البحث احلا�سوبي على األإنرتنت 

واألأعمال  الو�سائط  متعددة  وامللفات  وفـيديو  �سوتية  ملفات  املت�سمنة  الطلب  وخدمة 

وتطوير  اإن�ساء  للتنزيل،  قابل  غري  رقمي  ترفـيهي  حمتوى  هيئة  على  ب�سرية  ال�سمع 

حتميل  وبالتحديد  والتعليم  الرتفـيه  خدمات  والتعليمية،  الرتفـيهية  الربامج  مفاهيم 

املحتوى وعر�ص  الت�سجيالت ونقل  والتقاط ون�سر وعر�ص وحترير ونقل تدفق  وتنزيل 

ومعاينة العر�ص امل�سبق واإظهار وو�سع العالمات والتدوين وامل�ساركة والتالعب ب وتوزيع 

ون�سر ون�سخ اأو غريها لتوفـري الو�سائط األإلكرتونية وحمتوى الو�سائط املتعددة والفـيديو 

واألأفالم والر�سومات وال�سور الفوتغرافـية والر�سائل وال�سور واألألعاب واملحتوى الناجت 

اأجهزة  من  غريها  اأو  األإنرتنت  عرب  واملعلومات  ال�سوتي  واملحتوى  امل�ستخدم  طريق  عن 

احلا�سوب و�سبكات األت�ساألت، توفـري قاعدة بيانات للرتفـيه على األإنرتنت قابلة للبحث 

على  اأونالين  املتعددة  الو�سائط  وعرو�ص  تليفزيونية  وعرو�ص  واأفالم  مو�سيقى  ت�سم 

التي ت�سم مو�سيقى  ال�سوتية  وامللفات  الرتفـيه  للتنزيل فـي جمال  قابلة  األإنرتنت غري 

وألأغرا�ص  للرتفـيه  الفـيديو  مل�ساركة  بوابة  توفـري  ترفـيهية،  ومن�سورات  كوميدية  وكتب 

متعددة  واملحتويات  األإلكرتونية  األإعالم  و�سائل  ت�سم  التي  الرتفـيه  وخدمات  تعليمية 

الو�سائط والفـيديوهات واألأفالم وال�سور والن�سو�ص وال�سور الفوتوغرافـية واملحتويات 

عرب  بها  املرتبطة  واملعلومات  ال�سمعية  واملحتويات  امل�ستخدم  بوا�سطة  اإنتاجها  مت  التي 

احلا�سوب و�سبكات األت�ساألت، توفـري موقع اإلكرتوين ي�سم فـيديو حتت الطلب فـي جمال 

األأفالم واألأفالم ال�سينمائية غري القابلة للتنزيل، توفـري موقع اإلكرتوين يت�سمن فـيديو 

موا�سيع  حول  األأفالم  ومقدمات  التليفزيون  وعرو�ص  األأفالم  جمال  فـي  الطلب  حتت 

متنوعة، توفـري اأخبار األأحداث اجلارية واملعلومات فـي جمال الرتفـيه املتعلقة بامل�سابقات 

توفـري  الرتفـيه،  جمال  فـي  كلها  واملن�سورات  النرثية  والعرو�ص  وال�سوت  والفـيديو 

املراجعات اأونالين على األإنرتنت لربامج التليفزيون واألأفالم، توفـري مقاطع فـيديو عرب 
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األإنرتنت غري قابلة للتنزيل، توفـري معلومات عن الرتفـيه واألأفالم والربامج التلفزيونية 

من  وغريها  للتنزيل  قابلة  غري  تلفزيونية  برامج  توفـري  األجتماعية،  ال�سبكات  عرب 

األأعمال ال�سمع ب�سرية عرب خدمة الفـيديو عند الطلب، الرتفـيه التلفزيوين، الرتفـيه 

التليفزيوين وبالتحديد برامج التليفزيون امل�ستمرة املت�سمنة ثقافة فن البوب وعرو�ص 

ت�سجيل  خدمات  املوا�سيع،  من  جمموعة  حول  امل�ساهري  وق�س�ص  واألأفالم  التليفزيون 

الرقمية،  املتعددة  والو�سائط  الرقمي  والفـيديو  ال�سوت  ن�سر  والفـيديو، خدمات  ال�سوت 

تعر�ص  األإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  وغري  م�سبقا  م�سجلة  ومو�سيقى  �سوتية  برامج 

الرتفـيه  املو�سوعات،، خدمات  ق�س�سا خيالية وغري خيالية حول جمموعة متنوعة من 

والدراما  واألأخبار  واملتنوعة  وامل�سموعة  املرئية  احلية  املو�سيقية  العرو�ص  وبالتحديد 

ترفـيهية،  الرتفـيه، معلومات  برامج  واملراجعات ملحتوى  التقييمات  الكوميديا،  وعرو�ص 

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

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

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

واألأعمال  األأدبية  واألأعمال  والدوريات  واملجالت  الكتب  ن�سر  لالآخرين،  األإنرتنت  على 

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

املو�سيقى، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد �سمات املو�سيقيني والفنانني والفرق املو�سيقية 

عرب مقاطع فـيديو غري قابلة للتنزيل، توفـري مورد تفاعلي غري قابل للتنزيل للبحث عن 

املحتوى ال�سمع ب�سري واختياره واإدارته وعر�سه فـي طبيعة ت�سجيالت ال�سوت والفـيديو 

والو�سائط املتعددة، توفـري الن�سرات األإخبارية عرب األإنرتنت فـي جمال التلفزيون واألأفالم 

ومقاطع الفـيديو عرب الربيد األإلكرتوين، خدمات الرتجمة والرتجمة ال�سفهية الفورية، 

توفـري املن�سورات األإلكرتونية عرب األإنرتنت غري القابلة للتنزيل، ن�سر الن�سو�ص بخالف 

ال�سوت،  معدات  تاأجري  الدعاية،  ن�سو�ص  بخالف  الن�سو�ص  كتابة  الدعاية،  ن�سو�ص 

تاأجري معدات  واملالهي،  الت�سلية  املو�سيقية،  واإقامة احلفالت  تنظيم  �سينمائية،  عرو�ص 

األألعاب تنظيم وت�سيري األألعاب، توفـري خدمات الكاريوكي، تاأجري اأجهزة عر�ص األأفالم 

وملحقاتها، ا�ستديوهات األأفالم، خدمات التاأليف املو�سيقي، تنظيم العرو�ص، اإنتاج برامج 

األإذاعة، اإنتاج املدونات ال�سوتية، اإنتاج املدونات الفـيديوية، توفـري الرتفـيه عرب املدونات 

ال�سوتية والربامج األإذاعية، توفـري الرتفـيه عرب موقع اإلكرتوين، توفـري الرتفـيه عرب 

تطبيق قابل للتنزيل، تاأجري الت�سجيالت ال�سوتية واملرئية والو�سائط املتعددة، الرتجمة، 

التعليمية،  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ص  املعار�ص  تنظيم  امل�سابقات،  تنظيم  امل�سرحي،  األإنتاج 
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عن  معلومات  الفـيديو،  باأ�سرطة  الت�سوير  الفـيديو،  حترير  الت�سجيل،  ا�ستوديو  خدمات 

التعليم، التدري�ص واخلدمات الدرا�سية واخلدمات التعليمية، خدمات الرتفـيه وبالتحديد 

اإنتاج وتوزيع برامج التليفزيون وغريها من األأعمال ال�سمع ب�سرية املت�سمنة التعليقات 

فن  وثقافة  واملو�سيقى  واألأفالم  التليفزيونية  والعرو�ص  واللقاءات  واألأخبار  والق�س�ص 

البوب، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد العرو�ص املرئية وامل�سموعة واملو�سيقية واملتنوعة 

واألأخبار والدرامية والكوميدية املقدمة مبا�سرة، اإنتاج األأفالم بخالف األأفالم الدعائية، 

والب�سرية  ال�سمعية  الت�سجيالت  وتاأجري  اإنتاج  والتلفزيونية،  األإذاعية  الربامج  اإنتاج 

الفـيديو  ومقاطع  الفـيديو  ومقاطع  التلفزيونية  والربامج  املتحركة  ال�سور  وحتديدا 

والدراما  والكوميديا  والريا�سة  والرتفـيه  األأخبار  جماألت  فـي  واملو�سيقى  املو�سيقية 

األإنرتنت غري  اإلكرتونية على  توفـري من�سورات  املو�سيقية،  الفـيديو  واملو�سيقى ومقاطع 

األأخبارية  والن�سرات  والدوريات  واجلرائد  واملجالت  الكتب  بالتحديد  للتنزيل  قابلة 

وال�سحف وكتيبات تو�سيح كيفـية األ�ستعمال )اأدلة( وت�سجيالت الفـيديو حول موا�سيع 

متعددة وبالتحديد امل�سرح واألأفالم وعرو�ص التليفزيون والريا�سة والتعليمات الريا�سية 

املو�سيقية  والعرو�ص  والرق�ص  والفن  والبطوألت  والت�سلية  الرتفـيهية  واألأن�سطة 

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

واملهرجانات  واللعب  واألألعاب  وامل�سابقات  والكوميديا  والراديو  األجتماعية  والنوادي 

واملتاحف واملتنزهات واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت والن�سر والر�سوم املتحركة واألأحداث 

احلالية وعرو�ص األزياء والتاريخ واللغات والفنون احلرة والريا�سيات واألأعمال والعلوم 

اإنتاج  والفل�سفة،  النف�ص  وعلم  والفن  والريا�سات  والثقافة  والهوايات  والتكنولوجيا 

الربامج.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 -  2022/4/12 األأولويـــــة:  تاريـــــخ   -  97359765 األأولويـــــة:  )رقـــــم  األأولويـــــــــة:  حــــــق 
)US :بلــــد األأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158436

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متاثيل واأ�سغال فنية من معادن غري نفـي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سيد�ص - بينز جروب ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مر�سيد�س�سرتا�سه 120، 70372 �ستوتغارت، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/6

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159307

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القابلة للتنزيل لتخطيط وتركيب واألإدارة عن  التطبيقات  برامج احلا�سوب وبالتحديد 

ال�سبكة  ومو�سعات  التوجيه  اأجهزة  وخدمة  األأخطاء  وا�ستك�ساف  واملراقبة  والتحكم  بعد 

الثابتة  احلا�سوب  وبرامج  بيه(  اإيه  )دبليو  الال�سلكية  الو�سول  نقاط  واأجهزة  الال�سلكية 

لتهيئة  للتنزيل  القابلة  التطبيقات  برامج  �سبق،  ما  كل  ت�سغيل  فـي  للتحكم  والربامج 

ومراقبة واإدارة �سبكة املنطقة املحلية واأجهزة ال�سبكة، برامج التطبيقات القابلة للتنزيل 

ألكت�ساف األأجهزة على �سبكة املنطقة املحلية، برامج التطبيقات القابلة للتنزيل ل�سيانة 

الربامج الثابتة.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 -  2022/6/29 األأولويـــــة:  تاريـــــخ   -  97481826 األأولويـــــة:  )رقـــــم  األأولويـــــــــة:  حــــــق 
)US :بلــــد األأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159308

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح و�سيانة اأجزاء �سبكات احلا�سوب الت�سغيلية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

حــــــق األأولويـــــــــة: )رقـــــــــــم األأولويـــــــــــة: 97481826 - تاريـــــخ األأولويـــــة: 2022/6/29 - 
)US :بلــــد األأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158193

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العلمية والتكنولوجية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

اأجزاء  والبحث والت�سميم ال�سناعية، خدمات مراقبة اجلودة والتحقق، ت�سميم وتطوير 

املت�سمنة  بي(  ا�ص  )ايه  اخلدمة  مزود  تطبيقات  خدمات  والربامج،  الت�سغيلية  احلا�سوب 

عرب  تعمل  التي  املعلومات  اأجهزة  واإدارة  وو�سل  وت�سغيل  ودمج  ملراقبة  احلا�سوب  برامج 

امل�ساعدة  واأجهزة  الذكية  األ�ستهالكية  األإلكرتونية  األأجهزة  وبالتحديد  ال�سوتي  التحكم 

ال�سخ�سيــة األإلكرتونيــة املت�سلـــة باحلو�سبــــة ال�سحابيـــة والتي تعمـــل بالتحكــم ال�سوتــي، 

خدمات تطبيقات مزود اخلدمة )ايه ا�ص بي(، خدمات احلا�سوب وبالتحديد اإن�ساء جمتمع 

اآراء  على اخلط مبا�سرة للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة فـي املناق�سات واحل�سول على 

اأقرانهم وت�سكيل جمموعات افرتا�سية واألنخراط فـي خدمات التوا�سل األجتماعي فـي 

جماألت الكتب واملو�سيقى والرتفـيه واألعاب الفـيديو والواقع واخليال، خدمات احلا�سوب 

امللفات  م�ساركة  خدمات  لالآخرين،  األإنرتنت  على  وال�سور  املو�سيقى  حتميل  وبالتحديد 

وتنزيل  حتميل  من  امل�ستخدمني  متكن  تقنية  ي�سم  اإلكرتوين  موقع  توفـري  وبالتحديد 

وال�سبكات  العاملية  احلا�سوب  �سبكات  الرقمي على  املحتوى  ا�ست�سافة  األإلكرتونية،  امللفات 

الال�سلكية و�سبكات األت�ساألت العاملية، ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على األإنرتنت، خدمات 
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ايه  )بيه  كخدمة  املن�سة  ال�سحابية،  األ�ست�سافة  مزود  خدمات  وبالتحديد  احلا�سوب 

ال�سمع  والبث  والفـيديو  ال�سوت  خلدمات  احلا�سوب  برامج  من�سات  ت�سم  التي  ا�ص(  ايه 

والهواتف  الذكي  والتلفزيون  بعد  عن  األت�ساألت  �سبكات  عرب  املقدمة  الرقمية  ب�سري 

النقالة واألإنرتنت، املن�سة كخدمة )بيه ايه ايه ا�ص( التي ت�سم من�سات برامج احلا�سوب 

الب�سرية  واألأعمال  والن�سو�ص  املحتوى  وا�ستقبال  بحث وطلب  للم�ستخدمني  تتيح  التي 

واألأعمال ال�سمعية واألأعمال ال�سمع ب�سرية واألأعمال األأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات 

واألأعمال األإلكرتونية، توفـري موقع اإلكرتوين قائم على األإ�سرتاك وي�سم ملفات متعددة 

حمركات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  الرتفـيه  وقطاع  الفنانني  عن  ومعلومات  الو�سائط 

معلومات  فهار�ص  اإن�ساء  وبالتحديد  احلا�سوب  خدمات  توفـري  األإنرتنت،  على  البحث 

ومواقع اإلكرتونية وم�سادر قائمة على �سبكة احلا�سوب، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج 

اأنظمة ت�سغيل احلا�سوب غري القابلة للتنزيل، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب 

غري القابلة للتنزيل للو�سول والت�سفح والبحث فـي قواعد البيانات على اخلط مبا�سرة، 

مو�سيقية  وقنوات  وفـيديو  تلفزيون  وبرامج  خم�س�سة  اأفالم  تن�سىء  تكنولوجيا  توفـري 

لربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري  اإلكرتوين،  موقع  عرب  وامل�ساركة  والعر�ص  لال�ستماع 

وتنزيل  وا�ستقبال  وم�ساركة  ألإر�سال  مبا�سرة  اخلط  على  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب 

ال�سمعية  واألأعمال  الب�سرية  واألأعمال  والن�سو�ص  املحتوى  ونقل  ونقل معطيات وعر�ص 

األإلكرتونية عرب  واألأعمال  وامللفات  والبيانات  األأدبية  واألأعمال  ب�سرية  ال�سمع  واألأعمال 

األأجهزة األإلكرتونية املحمولة واحلوا�سيب و�سبكات احلوا�سيب العاملية و�سبكات األت�ساألت، 

توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للو�سول للمعلومات على 

اخلط مبا�سرة، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للو�سول 

لربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري  األ�سرتاك،  على  القائم  الرقمية  الو�سائط  ملحتوى 

احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للو�سول وو�سع األإ�سارات املرجعية وت�سفح وجمع واإيجاد 

والتالعب وتنظيم وتاأجري وحفظ ال�سوت والبيانات والفـيديو واألألعاب وملفات الو�سائط 

املتعددة، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لتكوين وت�سغيل 

واحلوا�سيب  النقالة  والهواتف  لالإرتداء  القابلة  واألأجهزة  النقالة  باألأجهزة  والتحكم 

واأجهزة احلا�سوب الطرفـية وم�سغالت ال�سوت والفـيديو، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج 

احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ألإن�ساء وتوفـري و�سول امل�ستخدم لقواعد بيانات املعلومات 

القابلة للبحث وملفات البيانات، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة 

للتنزيل ألإن�ساء قواعد بيانات املعلومات القابلة للبحث، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج 

املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري  للبيانات،  األإلكرتوين  للتخزين  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب غري 
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لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للتعرف على ال�سورة وخ�سائ�ص الكالم )النطق(، 

واإجراء  الدفع  لت�سهيل  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري 

القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري  مبا�سرة،  اخلط  على  املعامالت 

للتنزيل للت�سغيل األآيل للمنازل، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة 

للتنزيل ألإدارة املعلومات، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل 

القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري  مبا�سرة،  اخلط  على  للت�سوق 

للتنزيل لتوفـري معلومات امل�ستخدمني مع األآراء والتو�سيات املتعلقة باملحتوى الرتفـيهي، 

ملفات  و�سراء  لتاأجري  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت  األ�ستخدام  توفـري 

ال�سوت والفـيديو والو�سائط املتعددة، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربنامج مت�سفح األإنرتنت 

غري القابل للتنزيل، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل جلمع 

وتنظيم وتعديل وو�سع األإ�سارات املرجعية وتخزين البيانات واملعلومات، توفـري األ�ستخدام 

واألإعالن  الدعاية  ن�سر  فـي  أل�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج  املوؤقت 

فـي  للتنزيل لال�ستخدام  القابلة  املوؤقت لربامج احلا�سوب غري  األ�ستخدام  توفـري  للغري، 

تعديل وا�ستخال�ص وت�سفـري وفك ت�سفـري وتخزين وتنظيم الن�سو�ص والبيانات وال�سور 

وملفات ال�سوت والفـيديو واملحتويات متعددة الو�سائط، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج 

احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي م�ساركة معلومات عن املنتجات واخلدمات 

وال�سفقات، توفـري األ�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل التي ت�ستحدث 

تو�سيات خم�س�سة لتطبيقات الربامج ا�ستنادا اإىل تف�سيالت امل�ستخدم، توفـري األ�ستخدام 

الو�سول  امل�ستخدمني من  لتمكني  للتنزيل  القابلة  النقال غري  الهاتف  لتطبيقات  املوؤقت 

وتخزين  وتاأجري  وتنظيم  والتالعب  واإيجاد  وجمع  وت�سفح  املرجعية  األإ�سارات  وو�سع 

املتعددة،  املو�سيقى وال�سوت والفـيديو واألألعاب وامللفات ال�سمع ب�سرية وملفات الو�سائط 

برامج حمركات البحث، خدمات الربامج كخدمة )ا�ص ايه ايه ا�ص(.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159309

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتنزيل  قابلة  غري  مبا�سرة  اخلط  على  برامج  ي�سم  األإنرتنت  �سبكة  على  موقع  توفـري 

لتخطيط وتركيب واألإدارة عن بعد والتحكم ومراقبة وا�ستك�ساف األأخطاء وخدمة اأجهزة 

اإيه بيه(  التوجيه ومو�سعات ال�سبكة الال�سلكية واأجهزة نقاط الو�سول الال�سلكية )دبليو 

وبرامج احلا�سوب الثابتة والربامج للتحكم فـي ت�سغيل كل ما �سبق، املن�سة كخدمة )بيه 

ايه ايه ا�ص( التي ت�سم برامج لتهيئة ومراقبة واإدارة �سبكة املنطقة املحلية واأجهزة ال�سبكة، 

املن�سة كخدمة )بيه ايه ايه ا�ص( التي ت�سم برامج ألكت�ساف األأجهزة على �سبكة املنطقة 

املحلية، املن�سة كخدمة )بيه ايه ايه ا�ص( التي ت�سم برامج ل�سيانة الربامج الثابتة.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 -  2022/6/29 األأولويـــــة:  تاريـــــخ   -  97481826 األأولويـــــة:  )رقـــــم  األأولويـــــــــة:  حــــــق 
)US :بلــــد األأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159440

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املثبتات املعدة للهواتف النقالة، مثبتات الهواتف النقالة املزودة بقدرات لل�سحن الال�سلكي، 

املكون  الذكي  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  النقالة، جهاز  للهواتف  الال�سلكية  البطاريات  �سواحن 

من �سماعات يتم ت�سغيلها بال�سوت.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

حــــــق األأولويـــــــــة: )رقـــــــــــم األأولويـــــــــــة: 86987 - تاريـــــــــخ األأولويـــــــــة: 2022/7/18 - 
)JM :بلــــد األأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159441

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري خدمات الطوارئ على جانب الطريق وبالتحديد خدمات التوجيه ال�سوتي وخدمات 

امل�ساعدة فـي حتديد املوقع والوقت املنا�سب.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 -  2022/7/18 األأولويــــــــــــــة:  تاريـــــخ   -  86987 األأولويــــــــــة:  )رقـــــم  األأولويـــــــــة:  حــــــق 
)JM :بلــــد األأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159443

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املرا�سلة الن�سية، خدمات األت�ساألت عن بعد وبالتحديد اإر�سال ال�سوت والبيانات 

عرب تطبيقات الهاتف النقال.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 - 2022/7/18 حــــــق األأولويـــــــــة: )رقـــــــــــم األأولويــــــــــة: 86987 - تاريــــــــــخ األأولويــــــــة: 
)JM :بلــــد األأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159444

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سلكية  باألإ�ساءة  التحكم  اأجهزة  وبالتحديد  املنزيل  التحكم  ألأجهزة  ال�سبكي  الربط 

والال�سلكية واأجهزة التحكم باألأبواب واأجهزة التحكم بال�سوت والفـيديو املنزلية.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

 - 2022/7/18 األأولويـــــــــة:  تاريــــــخ   - 86987 األأولويـــــــــــة:  حــــــق األأولويـــــــــة: )رقـــــــــــم 
)JM :بلــــد األأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154554

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خممرية م�ستح�سرات مكياج، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات جتميلية، عطور، م�ستح�سرات 

جتميلية للعناية بالب�سرة، كرميات لتبيي�ص الب�سرة، غ�سوألت )لو�سن( لل�سعر، م�ستح�سرات 

بال�سعر،  للعناية  م�ستح�سرات  بال�سعر،  للعناية  كرميات  الراأ�ص،  ولفروة  لل�سعر  جتميل 

اأقنعة لل�سعر، �سامبو، اأقنعة جتميل للوجه، م�ستح�سرات لتنظيف الوجه، حليب لتنظيف 

الوجه، كرميات للوجه، مق�سرات للوجه، غ�سوألت للوجه، م�ستح�سرات لرتطيب الوجه، 

مزيل العرق، مزيل تعرق، م�ساد تعرق، كرمي عرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد اأحمد عزمي حممد رجب )العود امللكي(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع نا�سر، ملك جمدي رفعت حممد عطية �سراب، مركز كفر �سعد، 
دمياط، جمهورية م�سر العربية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  واألإعالن،  الدعاية  )خدمات   - األأعمال)1  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

ا�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم األأعمال، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، تاأجري امل�ساحات األإعالنية، 

تنظيم األ�سرتاكات بخدمات األت�ساألت عن بعد لالآخرين، اإدارة اأعمال فناين التمثيل، اإدارة 

األأعمال ملقدمي اخلدمات امل�ستقلني، األإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�سة 

باألآخرين، عر�ص ال�سلع على و�سائل األت�سال لغايات بيعها بالتجزئة، جتميع املعلومات فـي 

قواعد بيانات الكمبيوتر، تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر، البحث عن املعلومات 

فـي ملفات الكمبيوتر لالآخرين، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية 

اأو اإعالنية، خدمات الت�سميم لغايات الدعاية واألإعالن، الت�سويق، اأبحاث الت�سويق، خدمات 

اإعداد مناذج الدعاية واألإعالن اأو ترويج املبيعات، خدمات اقتطاع األأخبار اأو املعلومات املهمة 

فـي ال�سحف، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واألإعالن عرب األإنرتنت على �سبكات الكمبيوتر، 

البيع  األإنرتنت، خدمات  للتنزيل عرب  القابلة  املو�سيقية  للملفات  بالتجزئة  البيع  خدمات 

م�سبقا((،  وامل�سجلة  للتنزيل  القابلة  واألأفالم  املو�سيقى  مللفات  األإنرتنت  عرب  بالتجزئة 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها،  ا�ستف�سارات عن األأعمال)2 - )توفـري �سوق 

برامج  اإنتاج  األإعالنية،  األأفالم  اإنتاج  األأعمال(،  فـي  )م�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات 

الت�سوق عن بعد، العالقات العامة، تاأجري مواد الدعاية واألإعالن، األإعالن بالراديو، تاأجري 

وقت للدعاية واألإعالن فـي و�سائل األإعالم، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات الت�سويق عرب 

برامج  اإدارة  واألإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  التلفزيون،  عرب  واألإعالن  الدعاية  الهاتف، 

وألء امل�ستهلكني، تو�سيف امل�ستهلك ألأغرا�ص جتارية وت�سويقية، تطوير املفاهيم الدعائية، 

األإعالن القائم على الدفع ح�سب عدد النقرات، ترويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية 

املنا�سبات الريا�سية، كتابة ن�سو�ص ال�سيناريوهات لغايات اإعالنية، حت�سني حمرك البحث 

للرتويج للمبيعات، الت�سويق امل�ستهدف، الدعاية واألإعالن عرب التلفزيون، توفـري اإمكانية 

اأو دعائية، توفـري م�ساهدات امل�ستخدمني ألأغرا�ص  ت�سنيف امل�ستخدمني ألأغرا�ص جتارية 

مواقع  فـي  احلركة  حت�سني  اإعالنية،  اأو  جتارية  لغايات  الويب  فهر�سة  دعائية،  اأو  جتارية 

األإنرتنت، خدمات اأبحاث ال�سوق((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنتغرال الدولية منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،  لال�ستديوهات،  دبي  مدينة   ،3 رقم:  مبنى   ،502563 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160278

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البث بالتلفزيون، البث بالتلفزيون الكبلي، األإذاعة بالراديو، اإر�سال الر�سائل، تاأجري 

األأنباء،  وكاألت  خدمات  الكمبيوتر،  عرب  وال�سور  الر�سائل  نقل  الر�سائل،  اإر�سال  اأجهزة 

املعلومات فـي جمال  تاأجري معدات األت�سال، توفـري  األت�سال عرب الطرفـيات احلا�سوبية، 

األت�ساألت عن بعد، خدمات لوحات الن�سرات األإلكرتونية خدمات ات�ساألت، األت�سال عرب 

�سبكات األألياف الب�سرية، تاأجري معدات األت�سال، األت�سال عرب �سبكات األألياف الب�سرية، 

توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكات كمبيوتر دولية، توفـري قنوات ات�سال خلدمات الت�سوق 

الر�سائل  نقل  األإلكرتوين،  الربيد  اإر�سال  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  األت�سال  بعد،  عن 

ال�سناعية،  األأقمار  األإر�سال عرب  اأو  البث  الرقمية،  امللفات  اإر�سال  الكمبيوتر،  وال�سور عرب 

اأجهزة املودم، خدمات توجيه  اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب، تاأجري  بث البودكا�ست، نقل 

وربط األت�ساألت عن بعد، خدمات عقد املوؤمترات عن بعد، توفـري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم 

اإىل  الو�سول  زمن  تاأجري  البيانات،  قواعد  اإىل  الو�سول  توفـري  عاملية،  كمبيوتر  ب�سبكات 

�سبكات الكمبيوتر العاملية، توفـري غرف الدرد�سة عرب األإنرتنت، خدمات املوؤمترات عن طريق 

الفـيديو، توفـري املنتديات ال�سبكية، تدفق البيانات املتوا�سل عرب األإنرتنت، البث الال�سلكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنتغرال الدولية منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،  لال�ستديوهات،  دبي  مدينة   ،3 رقم:  مبنى   ،502563 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160279

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافـية اأو التعليمية، تنظيم املباريات التعليم اأو الرتفـيه، خدمات 

التدريب  اإعادة  التدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  حماكيات،  بوا�سطة  املزودة  التدريب 

امل�ستخدمني  م�ساهدات  توفـري  التدريب،  التمرين  األ�ستعرا�ص،  العملي  التدريب  املهني، 

ثقافـية  ألأغرا�ص  امل�ستخدمني  ت�سنيف  اإمكانية  توفـري  وترفـيهية،  ثقافـية  ألأغرا�ص 

الرتفـيه،  جمال  فـي  املعلومات  تزويد  بالراديو،  الرتفـيه  التلفزيوين،  الرتفـيه  وترفـيهية، 

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  املو�سيقية،  احلفالت  واإقامة  تنظيم  األجتماعات،  واإدارة  تنظيم 

تزويد اأفالم غري قابلة للتنزيل بوا�سطة بث الفـيديوهات عند الطلب، توزيع األأفالم، اإنتاج 

تاأجري  الدعائية،  األأفالم  بخالف  األأفالم  اإخراج  واألإعالن،  الدعاية  اأفالم  بخالف  اأفالم 

الت�سجيل  الفـيديو،  كامريات  تاأجري  الفـيديو،  اأ�سرطة  م�سجالت  تاأجري  الفـيديو،  اأ�سرطة 

للتنزيل  القابلة  غري  الفـيديوهات  تزويد  الفـيديو،  اأ�سرطة  حترير  الفـيديو،  اأ�سرطة  على 

عرب األإنرتنت، تزويد برامج التلفزيون، غري القابلة للتنزيل، بوا�سطة بث الفـيديو ح�سب 

الطلب، تاأجري األأجهزة ال�سينمائية، عرو�ص ال�سينما، خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، 

خدمات  األإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  املنا�سبات،  فـي  الفـيديوهات  حترير  خدمات  الدبلجة، 

تاأجري معدات  كمبيوتر،  �سبكة  بوا�سطة  األإنرتنت  املتاحة عرب  األألعاب  امل�سيفـني، خدمات 

األألعاب، تقدمي معلومات عن األإ�ستجمام، خدمات مكتبات األإعارة، تقدمي العرو�ص املبا�سرة 

خدمات  األأنباء،  مرا�سلي  خدمات  األأفالم،  ا�ستوديوهات  خدمات  املتحركة،  ال�سور  تاأجري 

ن�سر  األإنرتنت،  عرب  األإلكرتونية  واملجالت  الكتب  ن�سر  املو�سيقى،  اإنتاج  املو�سيقي،  تاأليف 

الكتب، خدمات ا�ستديوهات الت�سجيل، تاأجري م�سجالت ال�سوت، كتابة ال�سيناريوهات لغري 

اأغرا�ص الدعاية واألإعالن، ترجمة األأفالم )احلا�سيات ال�سينمائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنتغرال الدولية منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،  لال�ستديوهات،  دبي  مدينة   ،3 رقم:  مبنى   ،502563 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160280

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث العملي، البحث التكنولوجي، البحث امليكانيكي، األ�ست�سارات فـي جمال تكنولوجيا 

الت�سميم  كخدمة،  الربجميات  لالآخرين،  جديدة  منتجات  وتطوير  بحث  املعلومات، 

فـي جمال  البحث  الويب لالآخرين،  اإن�ساء و�سيانة مواقع  ال�سحابية،  ال�سناعي، احلو�سبة 

األت�ساألت عن بعد، اإجراء درا�سات حول امل�ساريع التقنية، املن�سات كخدمة، الن�سخ األحتياطي 

برجميات  تاأجري  الكمبيوتر،  اأجهزة  تاأجري  الكمبيوتر،  برجمة  املوقع،  خارج  للبيانات 

الكمبيوتر،  نظم  الكمبيوتر، حتليل  ال�سبكات، حتديث برجميات  تاأجري خوادم  الكمبيوتر، 

حتميل برجميات الكمبيوتر، حتويل البيانات اأو الوثائق من اأو�ساط مادية اإىل اإلكرتونية، 

حتويل بيانات وبرامج الكمبيوتر ما عدا التحويل املادي، تخزين بيانات الكمبيوتر، ت�سميم 

مواقع  تفعيل  الكمبيوتر،  من�سات  تطوير  الكمبيوتر،  برجميات  ت�سميم  الكمبيوتر،  نظم 

الكمبيوتر مواقع الويب، تزويد معلومات حول تكنولوجيا احلا�سوب وبرجمة مواقع الويب، 

فـي  ا�ست�سارات  اخلارجي(،  )التعاقد  خارجية  م�سادر  اأ�سا�ص  على  املزودة  املعلومات  خدمات 

جمال ت�سميم مواقع الويب، ا�ست�سارات فـي جمال تكنولوجيا األت�ساألت عن بعد، ا�ست�سارات 

اأمن  جمال  فـي  األ�ست�سارات  الكمبيوتر،  تكنولوجيا  جمال  فـي  األ�ست�سارات  تكنولوجية، 

خدمات  الكمبيوتر،  برجميات  جمال  فـي  األ�ست�سارات  البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات، 

م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تطبيقات برجميات ت�سجيل الدخول ملرة واحدة عرب األإنرتنت، 

األ�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير معدات الكمبيوتر، تفعيل اخلوادم، �سيانة برجميات 

الكمبيوتر، مراقبة اجلودة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنتغرال الدولية منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،  لال�ستديوهات،  دبي  مدينة   ،3 رقم:  مبنى   ،502563 �ص.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160359

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب واألإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نارا اإ�سكابى هولدينج ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جبل علي، املنطقة احلرة، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160297

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الويب،  بوابات  وخدمات  األإنرتنت  بوابات  خدمات  والال�سلكية،  ال�سلكية  األت�ساألت 

خدمات بوابات األإنرتنت وخدمات بوابات الويب املتعلقة بتقدمي اخلدمات الطبية ودفع 

بوا�سطة  تقدميها  يتم  التي  األت�ساألت  خدمات  عليها،  تطراأ  التي  والتحديثات  مقابلها 

تقدميها  يتم  التي  الطبية  باخلدمات  املتعلقة  األت�ساألت  خدمات  تفاعلي،  ويب  موقع 

بوا�سطة موقع ويب تفاعلي، اإر�سال امللفات الرقمية والربيد األإلكرتوين، اإر�سال املعلومات 

العاملية  ب�سبكات احلا�سوب  الربط  توفـري  اآمنة،  �سبكة  للمر�سى عرب  وال�سخ�سية  الطبية 

للم�ستخدمني، توفـري الربط ب�سبكات وقواعد البيانات احلا�سوبية للم�ستخدمني مبا فـي 

ذلك املعلومات الطبية وال�سخ�سية للمر�سي، توفـري الربط بقواعد البيانات مبا فـي ذلك 

قواعد البيانات املبا�سرة والقائمة على احلو�سبة ال�سحابية، اإر�سال املعلومات عرب خمتلف 

الو�سائل مبا فـي ذلك بوا�سطة خدمات األت�ساألت والربيد األإلكرتوين والرتا�سل املبا�سر 

وو�سائل التوا�سل األجتماعي واألإذاعة والتلفزيون وخدمات األت�ساألت ال�سحابية، اإر�سال 

املعلومات الطبية عرب خمتلف الو�سائل مبا فـي ذلك بوا�سطة خدمات األت�ساألت والربيد 

األإلكرتوين والرتا�سل املبا�سر وو�سائل التوا�سل األجتماعي واألإذاعة والتلفزيون وخدمات 

األت�ساألت ال�سحابية، األت�ساألت األإلكرتونية واإر�سال ال�سجالت الطبية وبيانات املر�سى 

من قواعد البيانات احلا�سوبية واملبا�سرة والقائمة على احلو�سبة ال�سحابية عرب خمتلف 
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واألت�ساألت  احلا�سوب  وبرجميات  النقالة  والهواتف  احلوا�سيب  ذلك  فـي  مبا  الو�سائط 

والو�سائط  واملعلومات  املتعددة  الو�سائط  وحمتوى  وال�سور  الر�سائل  اإر�سال  ال�سحابية، 

األإلكرتونية عرب خمتلف الو�سائط مبا فـي ذلك احلوا�سيب والهواتف والهواتف النقالة 

البيانات وال�سجالت  الربط بقواعد  ال�سحابية، توفـري  وبرجميات احلا�سوب واألت�ساألت 

والربجميات املبا�سرة والقائمة على احلو�سبة ال�سحابية واملنتديات املبا�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنى رقم: 3193، طريق العروبــة، حي العليا،
 الريا�ص، ر.ب: 12333،اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160298

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

وامل�سادقة،  اجلودة  مراقبة  خدمات  ال�سناعي،  والت�سميم  ال�سناعي  والبحث  ال�سناعي 

البيانات،  قواعد  ا�ست�سافة  احلا�سوبية،  والربجميات  احلا�سوبي  العتاد  وتطوير  ت�سميم 

وبيانات  الطبية  البيانات  األإلكرتونية، حتزين  البيانات  البيانات، تخزين  ت�سميم قواعد 

األإلكرتونية،  البيانات  قواعد  برجميات  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  األإلكرتونية،  املر�سى 

الطبية  املعلومات  ل�سجالت  األإلكرتوين  التخزين  البيانات،  قواعد  اأنظمة  اإن�ساء  اإعادة 

لتاأمني  ال�سجالت احلا�سوبية، اخلدمات احلا�سوبية والتقنية  املر�سى، �سيانة  ومعلومات 

البيانات احلا�سوبية واملعلومات ال�سخ�سية والطبية واملالية، اخلدمات احلا�سوبية والتقنية 

للك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به للبيانات واملعلومات، برجميات حفظ قواعد البيانات 

يتعلق  فـيما  كخدمة  وال�سجالت  البيانات  قواعد  حفظ  برجميات  كخدمة،  وال�سجالت 

حتديدا باخلدمات الطبية، توفـري برجميات ال�سداد وحت�سيل الديون كخدمة، برجميات 

معاجلة املطالبات الطبية كخدمة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنى رقم: 3193، طريق العروبــة، حي العليا،

 الريا�ص، ر.ب: 12333،اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160299

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية للغري عرب �سبكة  الرعاية الطبية وال�سحية، توفـري معلومات  خدمات 

حا�سوب عاملية وعرب األت�ساألت ال�سحابية وعرب و�سائل التوا�سل األجتماعي وعرب و�سائل 

بعد  عن  الطبية  البيانات  مراقبة  املبا�سرة،  الطبية  ال�سجالت  خدمات  توفـري  األت�سال، 

لغايات الت�سخي�ص والعالج الطبي، خدمات التطبيب عن بعد، األ�ست�سارات الطبية املبا�سرة 

واألفرتا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنى رقم: 3193، طريق العروبــة، حي العليا،

 الريا�ص، ر.ب: 12333،اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160300

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية، خدمات بوابات األإنرتنت وخدمات بوابات الويب، خدمات 

بوابات األإنرتنت وخدمات بوابات الويب املتعلقة بتقدمي خدمات املختربات ودفع مقابلها 

والتحديثات التي تطراأ عليها، خدمات األت�ساألت التي يتم تقدميها بوا�سطة موقع ويب 

تقدميها  يتم  التي  ونتائجها  املخربية  بالفحو�سات  املتعلقة  األت�ساألت  خدمات  تفاعلي، 

امللفات  اإر�سال  األإلكرتوين،  الرقمية والربيد  امللفات  اإر�سال  تفاعلي،  بوا�سطة موقع ويب 

توفـري  املخربية،  الفحو�سات  ونتائج  طلبات  بخ�سو�ص  األإلكرتوين  والربيد  الرقمية 

مبا  البيانات  بقواعد  الربط  توفـري  للم�ستخدمني،  العاملية  احلا�سوب  ب�سبكات  الربط 

املعلومات  اإر�سال  ال�سحابية،  احلو�سبة  على  والقائمة  املبا�سرة  البيانات  قواعد  ذلك  فـي 

والرتا�سل  األإلكرتوين  والربيد  األت�ساألت  خدمات  ذلك  فـي  مبا  الو�سائل  خمتلف  عرب 

املبا�سر وو�سائل التوا�سل األجتماعي واألإذاعة والتلفزيون وخدمات األت�ساألت ال�سحابية، 

األت�ساألت األإلكرتونية واإر�سال البيانات الطبية واملعلومات ال�سخ�سية للمر�سى وطلبات 

على  والقائمة  واملبا�سرة  احلا�سوبية  البيانات  قواعد  من  املخربية  الفحو�ص  ونتائج 

احلو�سبة ال�سحابية اأو عرب خمتلف الو�سائط مبا فـي ذلك احلوا�سيب والهواتف النقالة 

وبرجميات احلا�سوب واألت�ساألت ال�سحابية، اإر�سال الر�سائل وال�سور وحمتوى الو�سائط 

املتعددة واملعلومات والو�سائط األإلكرتونية عرب خمتلف الو�سائط مبا فـي ذلك احلوا�سيب 

الربط  توفـري  ال�سحابية،  النقالة وبرجميات احلا�سوب واألت�ساألت  والهواتف  والهواتف 

ال�سحابية  احلو�سبة  على  والقائمة  املبا�سرة  والربجميات  وال�سجالت  البيانات  بقواعد 

واملنتديات املبا�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنــــــى رقــــــــم: 3193، طريـــــق العروبــــــــة، حـــــــي العليــــــــــا، الريـــا�ص، 
ر.ب: 12333، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160301

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املختربات،  بها، خدمات  املتعلقة  والت�سميم  البحث  والتقنية وخدمات  العلمية  اخلدمات 

ال�سناعي،  والت�سميم  ال�سناعي  والبحث  ال�سناعي  التحليل  خدمات  املخربية،  التحاليل 

خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة، خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة املتعلقة باملعلومات 

الطبية وبيانات املر�سى والنتائج املخربية، ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات 

بتقدمي  املتعلقة  العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية  احلا�سوبية، ت�سميم وتطوير 

املعلومات  البيانات لتخزين  واملتعلقة كذلك بتطوير قواعد  الطبية واملخربية  اخلدمات 

والتطبيقات  احلو�سبة  جمال  فـي  األ�ست�سارات  خدمات  للمر�سى،  وال�سخ�سية  الطبية 

ال�سحابية،  احلو�سبة  املخربية،  اخلدمات  جمال  فـي  األ�ست�سارات  خدمات  ال�سحابية، 

التخزين ال�سحابي، تاأجري برجميات الت�سغيل للربط ب�سبكة حو�سبة ح�سابية وا�ستخدامها، 

وا�ستخدامها،  ح�سابية  حو�سبة  ب�سبكة  للربط  الت�سغيل  برجميات  وتطوير  ت�سميم 

األ�ست�سافة ال�سحابية، ا�ست�سافة قواعد البيانات، ت�سميم قواعد البيانات، تخزين البيانات 

و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  األإلكرتونية،  واملخربية  الطبية  البيانات  تخزين  األإلكرتونية، 

األإلكرتوين  التخزين  البيانات،  قواعد  اأنظمة  اإن�ساء  اإعادة  البيانات،  قواعد  برجميات 

لل�سجالت الطبية واملخربية، �سيانة ال�سجالت احلا�سوبية، اخلدمات احلا�سوبية والتقنية 

لتاأمني البيانات احلا�سوبية واملعلومات ال�سخ�سية واملالية، اخلدمات احلا�سوبية والتقنية 

للك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به للبيانات واملعلومات، برجميات حفظ قواعد البيانات 

ال�سداد  برجميات  توفـري  الطبية،  باخلدمات  حتديدا  يتعلق  فـيما  كخدمة  وال�سجالت 

وحت�سيل الديون كخدمة، برجميات معاجلة املطالبات الطبية كخدمة، برجميات تخزين 

ال�سجالت املخربية كخدمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنــــــى رقــــــــم: 3193، طريـــــق العروبــــــــة، حـــــــي العليــــــــــا، الريـــا�ص، 
ر.ب: 12333، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160303

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحي  التاأمني  ذلك  فـي  مبا  التاأمني  خدمات  والبنكية،  واملالية  التمويلية  اخلدمات 

التاأمني  مطالبات  بدفع  املتعلقة  الدفع  وخدمات  املالية  اخلدمات  احلياة،  على  والتاأمني 

ال�سحي ودفع مقابل اخلدمات الطبية، ال�سريفة املبا�سرة، اخلدمات املالية املبا�سرة فـيما 

يتعلق باإدارة ودفع مقابل اخلدمات الطبية، خدمات املعامالت واملدفوعات املالية مبا فـي 

األئتمان  بطاقات  مدفوعات  ومعاجلة  اإلكرتونيا  األأموال  وحتويل  العمالت  �سرف  ذلك 

مدفوعات  خدمات  اجلماعي،  التمويل  املبا�سرة،  ال�سريفة  املبا�سر،  اخل�سم  وبطاقات 

املطالبات  ومعاجلة  اإدارة  الديون،  واإدارة  هيكلة  واإعادة  حت�سيل  األإلكرتونية،  املحافظ 

التاأمينية، معاجلة املدفوعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنــــــى رقــــــــم: 3193، طريـــــق العروبــــــــة، حـــــــي العليــــــــــا، الريـــا�ص، 
ر.ب: 12333، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160304

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحليل ال�سناعي 

والبحث ال�سناعي والت�سميم ال�سناعي، خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة، ت�سميم وتطوير 

العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية، ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات 

واملخربية،  الطبية  اخلدمات  ور�سوم  الطبية  املطالبات  ودفع  باإدارة  املتعلقة  احلا�سوبية 

تخزين  األإلكرتونية،  البيانات  تخزين  البيانات،  قواعد  ت�سميم  البيانات،  قواعد  ا�ست�سافة 

و�سيانة  وتطوير  ت�سميم  األإلكرتونية،  املر�سى  وح�سابات  وال�سخ�سية  الطبية  البيانات 

برجميات قواعد البيانات األإلكرتونية، اإعادة اإن�ساء اأنظمة قواعد البيانات، �سيانة ال�سجالت 

احلا�سوبية، اخلدمات احلا�سوبية والتقنية لتاأمني البيانات احلا�سوبية واملعلومات ال�سخ�سية 

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

والطبية واملالية، اخلدمات احلا�سوبية والتقنية للك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به للبيانات 

قواعد  حفظ  برجميات  كخدمة،  وال�سجالت  البيانات  قواعد  حفظ  برجميات  واملعلومات، 

البيانات وال�سجالت كخدمة فـيما يتعلق حتديدا باخلدمات الطبية، توفـري برجميات ال�سداد 

وحت�سيل الديون كخدمة، برجميات معاجلة املطالبات الطبية كخدمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنــــــى رقــــــــم: 3193، طريـــــق العروبــــــــة، حـــــــي العليــــــــــا، الريـــا�ص، 
ر.ب: 12333، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160306

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرعاية الطبية وال�سحية، توفـري معلومات الرعاية ال�سحية واملعلومات اخلا�سة 

باحل�ساب واملختربات والفوترة للغري عرب �سبكة حا�سوب عاملية وعرب األت�ساألت ال�سحابية 

وعرب و�سائل التوا�سل األجتماعي وعرب و�سائل األت�سال، توفـري خدمات ال�سجالت الطبية 

خدمات  الطبي،  والعالج  الت�سخي�ص  لغايات  بعد  عن  الطبية  البيانات  مراقبة  املبا�سرة، 

التطبيب عن بعد، األ�ست�سارات الطبية املبا�سرة واألفرتا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنــــــى رقــــــــم: 3193، طريـــــق العروبــــــــة، حـــــــي العليــــــــــا، الريـــا�ص، 
ر.ب: 12333، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160307

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة واأدوات ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات، الو�سائط 

امل�سجلة والقابلة للتنزيل، برجميات احلا�سوب، برجميات احلا�سوب ألإدارة املوارد الب�سرية، 

وتخزين  ت�سجيل  و�سائط  الب�سرية،  املوارد  ألإدارة  الهاتف  تطبيقات  الهاتف،  تطبيقات 

رقمية اأو تناظرية فارغة، اآألت ت�سجيل النقد واآألت حا�سبة، مكونات وبرجميات احلا�سوب، 

احلوا�سيب واألأجهزة الطرفـية للحوا�سيب، الربجميات املبا�سرة والقائمة على احلو�سبة 

املعلومات  ومعاينة  وا�سرتجاع  اإدارة  فـي  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  برجميات  ال�سحابية، 

ومعاينة  وا�سرتجاع  اإدارة  فـي  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  برجميات  والتجارية،  احل�سابية 

مبا  األإلكرتونية  التجارة  فـي  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  برجميات  املوظفـني،  معلومات 

يتيح للم�ستخدمني اإجراء معامالت جتارة اإلكرتونية عرب �سبكة حا�سوب عاملية والربيد 

األإلكرتوين وا�ست�سافة مواقع الويب على األإنرتنت وتطوير مواقع الويب على األإنرتنت 

والربط باألإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حلول ال�سحابة لالت�ساألت 
وتقنية املعلومات )�سركة �سخ�ص واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املبنــــــى رقــــــــم: 3193، طريـــــق العروبــــــــة، حـــــــي العليــــــــــا، الريـــا�ص، 

ر.ب: 12333، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160455

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبيدات اآفات، مبيدات ح�سرية، مبيدات اأع�ساب، مبيدات فطريات، مبيدات اخليطيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإف اإم �سي اأغرو �سنغافورة بتي. اإل تي دي. & اإف اإم �سي اأغريكلت�سورال 
�سوليو�سنز اأيه/اإ�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية
#40 - 01، مارينا باي فاينان�سال �سنرت، �سنغافورة  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 10 مارينا بوليفارد 

018983، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3806 ر.ب: 112 
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 149591
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/3/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1418 فـي 2021/11/30م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: روائع احلد احلديثة �ص.م.م  
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ربوع الوقيبة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1013 ر.ب: 311

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/1/18م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/2/2م
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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: 28639
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/7/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لوك�س م�ساأل األ األ �سي 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوك�سوتيكا نورث اأمريكا دي�سرتبيو�سن ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوأليات   ،45040 اأوهايو  ما�سون،  بلي�س،  لوك�سوتيكا   4000 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/21م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/7م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28639
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/7/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لوك�سوتيكا نورث اأمريكا دي�سرتبيو�سن ال ال �سي
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: ذي يونايتد �ستيت�س �سو كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 12 هاربـــور بارك درايـــف، بـــورت وا�سنطـــن، نيويــــورك 11050، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/21م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 28639

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/7/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذي يونايتد �ستيت�س �سو كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوكلي، اإنك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ون اإكون، فوتهيل ران�س، كاليفورنيا 92610، الوأليات املتحدة 

األأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/21م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/7م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137729

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/12/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1360 فـي 2020/10/4م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: رونق اجلبية املا�سي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اآفاق اجلبية للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/2/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139754

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/5/27 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع املنذري املتطورة  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوألد رفيق للتجارة �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/5م 

 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143189

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1382 فـي 2021/3/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع ميتان الراقية

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�ساريع ميتان الرائدة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/1/29م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/5م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 126025

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــــل: 2020/3/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1308 فـي 2019/9/8م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: الرب لال�ستثمارات العاملية �ش.م.م 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية: املا�سة ال�سوداء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 333 ر.ب: 421، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2023/2/2م   

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/9م 
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2005/5/7التجارة وال�سناعةاي�سربت انرتنا�سيونال130043

2016/2/1التجارة وال�سناعةذا كوكا - كوأل كومبني278927

2016/2/1التجارة وال�سناعةذا كوكا - كوأل كومبني378926

2017/4/20التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن478411

2017/4/20التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن578412

2017/4/20التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن678413

77774

�سوات�س اأجى )�سوات�س ا�س اأ( 

)�سوات�س ليمتد(

2000/10/17التجارة وال�سناعة

2015/5/31التجارة وال�سناعةاونيك�س فارما�سوتيكلز, انك878152

2015/5/31التجارة وال�سناعةاونيك�س فارما�سوتيكلز, انك978153

2017/4/12التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة1078473

2015/8/16التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة1178472

2014/4/17التجارة وال�سناعةم�سنع دهني العطور )ز.م.م(1278037

2005/9/21التجارة وال�سناعةهاينيكني برويريجني بي. فـي1330795

2005/9/21التجارة وال�سناعةجورجيو اأرماين ا�س.بي. ايه1429817

2005/9/21التجارة وال�سناعةجورجيو اأرماين ا�س.بي. ايه1529816

2005/6/29التجارة وال�سناعةجورجيو اأرماين ا�س.بي. ايه1629815
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2005/9/21التجارة وال�سناعةجو ويله فون اكني جي ام ب ات�س1730695

2006/4/23التجارة وال�سناعةاي بي هولدينجز ال ال �سي1832078

2006/3/4التجارة وال�سناعةاي بي هولدينجز ال ال �سي1932077

2006/4/23التجارة وال�سناعةاي بي هولدينجز ال ال �سي2032076

2006/4/23التجارة وال�سناعةاي بي هولدينجز ال ال �سي2132075

2013/11/3التجارة وال�سناعةمنا�ستي ألبوراتوريز ال ال �سي2278043

2005/7/2التجارة وال�سناعةريد هات, انك2329657

2005/7/2التجارة وال�سناعةريد هات, انك2429656

2005/7/2التجارة وال�سناعةريد هات, انك2529655

2005/7/2التجارة وال�سناعةريد هات, انك2629654

2005/7/2التجارة وال�سناعةريد هات, انك2729653

2006/11/25التجارة وال�سناعةريد هات, انك2829652

2931557

ماليزيا دايري اندا�سرتيز 

بي تي اي ليمتد

2006/3/4التجارة وال�سناعة

2013/10/30التجارة وال�سناعة�سوباريوأل اإك�سبورت�س3075992

2014/4/17التجارة وال�سناعة�سركة مو نفـي�سو تريدينغ م.د.م.�س3178987

2007/5/19التجارة وال�سناعةب بي بي. ال. �سي3232035

2006/4/24التجارة وال�سناعةب بي بي. ال. �سي3332034

2002/1/22التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد349918

2014/8/6التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد3580821

2014/2/17التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد3678690

2014/5/1التجارة وال�سناعةا�سيك�س كوربوري�سون3781455
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2014/5/1التجارة وال�سناعةا�سيك�س كوربوري�سون3881454

2014/5/1التجارة وال�سناعةا�سيك�س كوربوري�سون3981453

2005/1/30التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي4026404

2005/1/30التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي4126405

2005/1/30التجارة وال�سناعة�سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي4226406

2000/3/7التجارة وال�سناعةفروماجريى بيكون اأ�س اأيه ا�س435569

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد4469762

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد4569763

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد4669764

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد4769765

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد4869766

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد4969767

2012/10/14التجارة وال�سناعةتايوتا تكنوكرافت كو, ليمتد5069768

2011/5/4التجارة وال�سناعةتيكرتونيك كوردلي�س جي بيه5126188

2011/5/4التجارة وال�سناعةتيكرتونيك كوردلي�س جي بيه5225995

2005/3/19التجارة وال�سناعةذا كوكا كوأل كومبني5325825

2005/3/19التجارة وال�سناعةذا كوكا كوأل كومبني5425826

2013/9/1التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5569495

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي565847

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي575860

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي585853

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي595858
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي605845

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي615844

2000/5/30التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي625859

2012/9/24التجارة وال�سناعةكرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي6369918

2013/12/5التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني6478045

6529288

كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن

2005/3/21التجارة وال�سناعة

6676767

كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن

2013/10/31التجارة وال�سناعة

6728655

كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن

2005/3/21التجارة وال�سناعة

6874795

اأيه �سي تي ايرو�سول ت�سيماي 

تكنيك جي ام بي ات�س

2013/5/22التجارة وال�سناعة

6974796

اأيه �سي تي ايرو�سول ت�سيماي 

تكنيك جي ام بي ات�س

2013/8/15التجارة وال�سناعة

2015/11/4التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني7075710

2014/5/18التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني7175172

2014/5/18التجارة وال�سناعةفورد موتور كمبني7275431

2015/3/16التجارة وال�سناعةمونديفار ما ايه جي7376035

2014/3/4التجارة وال�سناعةاأولد نيفى )اأى تى ام(, انك7476034

2005/5/18التجارة وال�سناعةريكيت بنكايزر فـيني�س بي.فـي7528843

2013/8/6التجارة وال�سناعةاألكرتولك�س اإيطاليا ا �س بي ايه7675545
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م
رقم 

�لعالمة
�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

تاريخ 
�لت�شجيل

2017/4/20التجارة وال�سناعةهنكل ايه جي اند كو. كي جي ايه ايه7775447

787040

اأوميغا ا�س اآ )اوميغا ايه جي( 

)اوميغا ليمتد(

2001/4/7التجارة وال�سناعة

2013/8/15التجارة وال�سناعةايلي ليللي اند كومباين7974744

2005/3/19التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8028649

2005/3/19التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8128647

2005/3/19التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8228652

2005/3/19التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8328648

2009/10/5التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8428646

2005/3/21التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8528645

2005/3/19التجارة وال�سناعةجالديرما هولدينغ ا�س ايه8628650

2013/12/5التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�سني8774776

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني8874777

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني8974778

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني9074779

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني9174780

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني9274781

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني9374782

2013/3/24التجارة وال�سناعةاأمريكان هريت ا�سو�سيو�س�سني9474783

2013/7/29التجارة وال�سناعةنادية ولبنى الزكواين للتجارة9574645
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م
رقم 

العالمة
املهنــــةا�شـــــــم ال�شركـــــــــة

تاريــخ 
الت�شجيــــل

2014/6/25التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بي ايه179692
2014/8/25التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني279943
2014/8/25التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني379944
2015/3/16التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني479553
2014/8/25التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني579554
2014/8/25التجارة وال�سناعةكوجليت - باملوليف كومبني679555
2005/5/7التجارة وال�سناعةهريو ايه جي730895
2006/5/22التجارة وال�سناعةايفريدي )بروبريتري( ليمتد830867

2006/4/23التجارة وال�سناعةب بي بي.ال.�سي932073

2013/8/20التجارة وال�سناعة�سركة دواجن ظفار �س.م.ع.ع1075420
2013/9/24التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س, اأ�س.اأيه1178718
2015/4/5التجارة وال�سناعة�سيدة ال�سالم م.م.ح1282920
2015/4/5التجارة وال�سناعةالزوراء لتجارة التبغ والدخان1379710
2015/4/5التجارة وال�سناعةالزوراء لتجارة التبغ والدخان1479709
2015/4/5التجارة وال�سناعةالزوراء لتجارة التبغ والدخان1579708

2015/4/5التجارة وال�سناعةالزوراء لتجارة التبغ والدخان1679707

2015/4/5التجارة وال�سناعةالزوراء لتجارة التبغ والدخان1783023

2005/6/29التجارة وال�سناعةا�س تي دالفور ا�س اأ ا�س1829778
2005/6/29التجارة وال�سناعةا�س تي دالفور ا�س اأ ا�س1929779

2031037
هائل �سعيد انعم و�سركاه 
)�سركة م�ساهمة مقفلة(

2006/4/3التجارة وال�سناعة

2131035
هائل �سعيد انعم و�سركاه 
)�سركة م�ساهمة مقفلة(

2006/4/3التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
املهنــــةا�شـــــــم ال�شركـــــــــة

تاريــخ 
الت�شجيــــل

2231039
هائل �سعيد اأنعم و�سركاه 
)�سركة م�ساهمة مقفلة(

2006/4/3التجارة وال�سناعة

2005/6/29التجارة وال�سناعةايريا �سبورت ا�س بى اأ2330225
2005/9/21التجارة وال�سناعةايريا �سبورت ا�س بى اأ2430339
2014/9/7التجارة وال�سناعةكوهلر كو2579460
2014/2/11التجارة وال�سناعةمريك �سارب اأند دوم كورب2680330
2001/1/8التجارة وال�سناعة�سوبارد انرتنا�سونال اأ�س.اأ278133
2002/4/23التجارة وال�سناعةنيرثباي ليمتد288559

298351
فارما�سيا اند ابجون كومباين

 ال ال �سي
2001/8/28التجارة وال�سناعة

2015/8/6التجارة وال�سناعةبفايزر انك3080233
2013/8/1التجارة وال�سناعةجوي الوكا�س جيولريي األ األ �سي3162365
2013/9/8التجارة وال�سناعةاملايا انرتنا�سيونال ليمتد - �س.م.ح3276086
2013/9/8التجارة وال�سناعةاملايا انرتنا�سيونال ليمتد - �س.م.ح3376085
2014/4/21التجارة وال�سناعة يل كوم كي كومباين ليمتد3478872
2014/3/26التجارة وال�سناعةيل كوم كي كومباين ليمتد3578697
2003/12/28التجارة وال�سناعةايف �سان لوران بارفـيومز368551
2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني3780225
2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني3880226
2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني3980227

2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني4080228

2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني4180229

2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني4280230
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م
رقم 

العالمة
املهنــــةا�شـــــــم ال�شركـــــــــة

تاريــخ 
الت�شجيــــل

2014/5/1التجارة وال�سناعةاإي.اند جيه.غالو وايرني4380231

4478932
�سرياتون انرتنا�سيونال اي بي,

 ال ال �سي
2014/8/25التجارة وال�سناعة

2005/6/19التجارة وال�سناعةكونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي4529844
2005/6/19التجارة وال�سناعةكونينكليجي دويه ايجربت�س بي.فـي4629845
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون4778519
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون4878520
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون4978521
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5078894
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5178893
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5278892
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5378895
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5479209
2014/9/2التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5579210
2015/5/20التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5679467
2015/5/20التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5779466
2015/5/20التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون5879468
2005/10/29التجارة وال�سناعةدورما كابا دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5932277

2001/8/28التجارة وال�سناعةبريزدورف ايه.جي608273
2001/8/28التجارة وال�سناعةبريزدورف ايه.جي618274
2015/12/15التجارة وال�سناعةفارمااليز البوراتوريز ا�س ايه6280511
2015/12/15التجارة وال�سناعةفارمااليز البوراتوريز ا�س ايه6380510
2006/4/23التجارة وال�سناعةجو�ست فريغرين�سي�س ليميتد6430747
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تاريــخ 
الت�شجيــــل

2017/3/6التجارة وال�سناعة�سركة دانة الكويت للزيوت )ذ.م.م(6578540

2005/6/19التجارة وال�سناعةار �سي غلوبال بيفـرييج انك6629995

2014/3/31التجارة وال�سناعةالبنك االأهلي املتحد �س.م.ك6778997

2014/3/4التجارة وال�سناعةالبنك االأهلي املتحد �س.م.ك6878998

2014/3/4التجارة وال�سناعةالبنك االأهلي املتحد �س.م.ك6978999

2014/3/4التجارة وال�سناعةالبنك االأهلي املتحد �س.م.ك7079000

2014/3/4التجارة وال�سناعةالبنك االأهلي املتحد �س.م.ك7179001

2001/3/2التجارة وال�سناعةتوتال انرجيز ا�س اي728343

2013/12/15التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7378544

2014/12/1التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7478944

2014/12/1التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7578945

2014/3/31التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7678579

2013/12/15التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7778580

2014/4/21التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7878555

2014/4/21التجارة وال�سناعة�سركة بنده للتجزئة7978556

8030469
ال�سركة العاملية للمواد
 اال�ستهالكية واالأغذية

2005/6/6التجارة وال�سناعة

2002/12/29التجارة وال�سناعةبرميا فران�س817955

2001/2/21التجارة وال�سناعةبرميا فران�س827956

2001/3/2التجارة وال�سناعةت�سريت�س اآندكو.)فووت ويري( ليمتد838402

2000/6/24التجارة وال�سناعةت�سريت�س اآندكو.)فووت ويري( ليمتد848403
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تاريــخ 
الت�شجيــــل

2002/2/5التجارة وال�سناعةجورلني859212

2001/2/21التجارة وال�سناعةالليك بارفـيوم�س ا�س ايه868547

2014/1/22التجارة وال�سناعةتر�ست هولدينغ ليمتد8778674

2013/12/15التجارة وال�سناعةتر�ست هولدينغ ليمتد8878675

2001/3/2التجارة وال�سناعةا�سربي هولدينغز, ليمتد898201

2001/3/2التجارة وال�سناعةا�سربي هولدينغز, ليمتد908203

2014/6/25التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9180234

2014/5/1التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9280235

2014/5/1التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9380236

2014/8/25التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9480237

2014/5/1التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9580238

2014/5/1التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9680240

2014/5/1التجارة وال�سناعةنيو اإيرا كاب, ال ال �سي9780241

2013/9/9التجارة وال�سناعةامل�ساريع امل�ستدامة العاملية �س.م.م9877452

2014/9/10التجارة وال�سناعة�سركة �سوبر جرنال �س.ذ.م.م9981343

2014/9/10التجارة وال�سناعة�سركة �سوبر جرنال �س.ذ.م.م10081344

2014/9/10التجارة وال�سناعة�سركة �سوبر جرنال �س.ذ.م.م10181345

10278631
فاروق عبدالرحيم �سيائي

 للتجارة العامة ذ.م.م
2016/7/12التجارة وال�سناعة
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ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إىل  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار  تنـــوه وز�رة 

نـ�ســــــر �إعـــــالن بدء �أعمــــال �لت�سفية ل�سركـة �ملجرة �لفلكيـــة للتجـــارة و�ملقــــاوالت �ش.م.م، 

�ملن�ســــــــور فـــــي �جلريـــــــدة �لر�سميــــــــة �لعـــدد )١٤٤٦(، �ل�ســادر بتاريــخ ١٩ ذو �لقعــــــدة ١٤٤٣هـ، 

�ملو�فـــق ١٩ يونيـــو ٢٠٢٢م، �إذ ورد ��ســــم �مل�سفـــي كاالآتـــي:

�سيف بن حممد بن عامر املعمري

وال�سحيــــــح هــــــــو:

�سعيد بن �سلطان بن �ساملني ال�سبلي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب ماأوى للم�شاريع املتحدة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكوكب الدري النادر للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب ماأوى للم�شاريـع �ملتحــدة لتدقيــق �حل�شابـــات و�ال�شت�شـــار�ت �ملالية �أنــه يقــوم 
بت�شفـية �شركــة �لكوكب �لدري �لنادر للتجارة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري 
�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  بالرقـم ١٣٣٣٩٥٧, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي: 

اخلوير - بناية مركز االأمل الطبي - الطابق الثالث - �شقة رقم: ٣١
�ش.ب: ١٣١٨ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٥٤٠٥٤٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شقاء العرب �ش.�ش.و

يعلن مكتب ماأوى للم�شاريـع �ملتحــدة لتدقيــق �حل�شابـــات و�ال�شت�شـــار�ت �ملالية �أنــه يقــوم 
�لـتجاري بالرقـم  �ل�شجـل  �أمانة  �لعرب �ش.�ش.و, و�مل�شجلة لدى  �الأ�شقاء  بت�شفـية �شركــة 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٠٢٦٨٢٣
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي: 

اخلوير - بناية مركز االأمل الطبي - الطابق الثالث - �شقة رقم: ٣١
�ش.ب: ١٣١٨ ر.ب: ١١٧
هاتف رقم: ٩٥٤٠٥٤٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الربيدعي الوطنية �ش.م.م

يعلن مكتب د�ر �حل�شابات لتدقيق �حل�شابات �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة �لربيدعي �لوطنية 
�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١٠٥٨٦٥٤, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢٢ ر.ب: ٣٣٩
هاتف رقم: ٩٩١٥٥٩٧٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شائر جمي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب �مللكي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة 
ب�شائر جمي�ش للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم 
وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ,١٠٤٠٧٤٩
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي: 
�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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خمي�ش بن علي بن م�شهاب احل�شني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مادر للهند�شة واملقاوالت - تو�شية

يعلن خمي�ش بن علي بن م�شهاب �حل�شني �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة مادر للهند�شة و�ملقاوالت - 
تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١١٣٠٤٣٣, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
�ش.ب: ١٨٩٧ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: ٩٨٠٠٧٩٩٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

عبدال�شالم بن اأحمد بن �شهيل م�شن الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلوهرة العربية لت�شويق االأ�شماك �ش.م.م

يعلن عبد�ل�شالم بن �أحمد بن �شهيل م�شن �لكثريي �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة �جلوهرة 
�لعربية لت�شويق �الأ�شماك �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ٢١٤٩٥٢٤, 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
هاتف رقم: ٩١٢١٢٦٣٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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رايد مناخر النخريي اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق �شاطئ اخللوف - ت�شامنية

يعلن ر�يد مناخر �لنخريي �جلنيبي �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركة �آفاق �شاطئ �خللوف - ت�شامنية, 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١٢٨٨١٥٤, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٩٠١٠١١٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عز الدقم - تو�شية

تو�شيـــة,   - �لدقـــم  عــــز  �شركة  بت�شفـية  يقــوم  �أنــه  �جلنيبي  �لنخريي  مناخر  ر�يد  يعلن 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١٢٢٥٧٤٠, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩١١٢٣١٠٦ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املتكل للخدمات البرتولية والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �شامل �خل�شيبي لتدقيق �حل�شابات �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركة �ملتكل للخدمات 
 ,١٠٥٢٨١١ بالرقم  �لـتجاري  �ل�شجـل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�لتجـــارة  �لبرتوليـــة 
وفــقا التفــاق �ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٣/١/١٧م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨

�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اأ�شعد بن خمي�ش بن �شعد الدغي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدغي�شي للم�شاريع املتكاملة - تو�شية
يعلن �أ�شعد بن خمي�ش بن �شعد �لدغي�شي �أنــه يقــوم بت�شفـية �شركة �لدغي�شي للم�شاريع 
�ملتكاملة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجـل �لـتجاري بالرقم ١٢٠٨٦٠٥, وفــقا التفــاق 
�ل�شركــاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٨م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
والية �شمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩١١٠١١٣ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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حممد بن خلفان بن علي ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلريطة �ش.م.م

يعلـن حممد بن خلفـــان بن علي �ل�شيابي �أنــــه يقـــوم بت�شفـيــة �شركـــــة �خلريطــــة �ش.م.م, 
و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٠١١١٩, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٢٥٥ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٩٨٧٨٧٦٩  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

جابر بن حمود بن علي ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاعدي و�شريكه لالأعمال �ش.م.م

يعلن جابر بن حمود بن علي �ل�شاعدي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �ل�شاعدي و�شريكه لالأعمال 
�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٣٥٧٩٧, وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٣٣١٠١١١  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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�شعيد بن عبداللـه بن �شعيد الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة حممد و�شعيد اأبناء عبداللـه �شعيد الراجحي للتجارة - ت�شامنية

يعلن �شعيد بن عبد�للـه بن �شعيد �لر�جحي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة حممد و�شعيد �أبناء 
�لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية,   - للتجارة  �لر�جحي  �شعيد  عبد�للـه 
بالرقــــم ١١٦٥٥٤٢, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٦٦٠٥٨٨٨  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

خالد بن مو�شى بن ح�شن البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شابرين العربية للتجارة - تو�شية

�لعربية  �ل�شابرين  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لبلو�شي  ح�شن  بن  مو�شى  بن  خالد  يعلن 
للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٥٥١٨, وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

هاتف رقم: ٩٨٢٧٦٧١٥  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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ماجد بن حمود بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شوارع م�شقط �ش.م.م
يعلن ماجد بن حمود بن حمد �لعامري �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شو�رع م�شقط �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ١١١١٠٨٣,  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة 
٢٠٢٢/٢/١٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
   والية ال�شيب - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: ٩٩٣٨٠١٤٧  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

خلفان بن �شعيد بن هديب الدلهمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدلهمي الوطنية للتعمري - تو�شية
�لوطنية  �لدلهمي  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لدلهمي  بن هديب  �شعيد  بن  يعلن خلفان 
للتعمري - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٨٣٦١٠, وفقا التفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠١٩/٣/٢٠م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:
 املوالح اجلنوبية  - والية ال�شيب  

�ش.ب: ٢٧٦ ر.ب:١١١ 
هاتف رقم: ٩٩٨٨١٣٣٠  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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فهيمة بنت حممد بن مبارك العدوية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة العدوية و�شركائها لال�شتثمار وامل�شاريع املتطورة �ش.م.م

تعلن فهيمة بنت حممد بن مبارك �لعدوية �أنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة �لعدوية و�شركائها 
بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �ملتطورة  و�مل�شاريع  لال�شتثمار 
١١٦٨٨٢٠, وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفــية فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
  والية ال�شيب - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: ٩٨٥٨٨٨٨١  
كمــــا تدعــــو �مل�شفــية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�شفــيةعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفق املعبيلة املتميزة �ش.م.م
�ملتميزة  �ملعبيلة  �شفق  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �حل�شابات  لتدقيق  �الإتقان  مكتب  يعلن 
�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٢٤٥٩٠, وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٣٩ ر.ب:٣١٥ 

هاتف رقم: ٩١٤١١٦٦٥  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

-230-



اجلريدة الر�سمية العدد )1480(

مكتب الكون - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم �شهيل الغربي �ش.م.م
يعلن مكتب �لكون - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جنم �شهيل �لغربي 
�ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٥٩٩٨٥, وفقا التفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ ٢٠٢٣/١/٢٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:
  املعبيلة اجلنوبية - والية ال�شيب  

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١ 
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

مكتب بي دي او
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كريبتو عمان املحدودة �ش.م.م

يعلن مكتب بي دي �و �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة كريبتو عمان �ملحدودة �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى 
�ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٣م,  �لـتجـــاري بالرقــــم ١٠٣٤١٩٨, وفقا التفاق �ل�شركاء  �أمانــة �ل�شجـــل 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ١١٧٦ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩٢٩٩٠٠٩٣  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب جي ا�ش بي يو و�شركاه 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأوبار املتحدة �ش.م.م
يعلــن مكتـب جــي ��ش بـــي يـــو و�شركـــاه �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �أوبــــار �ملتحــــدة �ش.م.م, 
�ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا التفاق  بالرقــــم ١٢٢٧١٣٤,  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  و�مل�شجلة لدى 
٢٠٢٣/٢/١م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن 

�الآتـي:
�ش.ب: ١٤٦٧ ر.ب: ١١٦

هاتف رقم: ٩٦٦٤٤٣٤٥  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن عبداللـه بن اأحمد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة �شحم للتجارة - ت�شامنية
يعلن �أحمد بن عبد�للـه بن �أحمد �لربيكي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بهجة �شحم للتجارة - 
بالرقــــم ٣١٣٦١٣٢, وللم�شفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
  والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة 

�ش.ب: ٢٩ ر.ب: ٣٢٥ 
هاتف رقم: ٩٩٣١١٧٧٨  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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عو�ش بن م�شبح بن �شامل اجللبوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عمالقة الربميي للتجارة - تو�شية

يعلن عو�ش بن م�شبـح بن �شامل �جللبوبي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة عمالقــــة �لربميــــي 
للتجارة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٥٣٨٦, وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
�ش.ب: ٣١٥ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩٧٢٢٣٣٤٣  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي

اأحمد بن �شعيد بن �شيف الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دلتا خلدمات االأمن املتكاملة - تو�شية

�الأمن  خلدمات  دلتا  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لغافري  �شيف  بن  �شعيد  بن  �أحمد  يعلن 
�ملتكاملة - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٧٦٢٥٩, وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
املوالح اجلنوبية - والية ال�شيب

هاتف رقم: ٩٩٢٢١١١٩  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�شفــي
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عبداللـه بن م�شبح بن عبداللـه ال�شهومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ه�شاب الرميلة للتجارة - ت�شامنية
يعلـن عبداللـه بن م�ضبح بن عبداللـه ال�ضهومي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة ه�ضاب الرميلة 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٧٣٩٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

اليق�شان بن حمد بن نا�شر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز النه�شة الوطنية �ش.م.م
يعلـن اليق�ضان بن حمد بن نا�ضر املعمري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة رموز النه�ضة الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٠٧٥٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

�شلطان بن �شعيد بن �شامل العزري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور القلوب �ش.م.م

�ش.م.م،  القلوب  نور  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  العزري  �ضامل  بن  �ضعيد  بن  �ضلطان  يعلـن 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٨٣٦٦٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

اأحمد  بن فري حممد خري حممد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة كري�شتال وادي حطاط �ش.م.م

يعلـن اأحمد  بن فري حممد خري حممد الزدجايل ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة كري�ضتال وادي 
انتهاء  عـــن   ،١١٠١٩٤٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  حطاط 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي
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�شامل بن حممد بن �شعيد العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة درة اجلوابي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

امل�ضفي ل�ضركـة درة اجلوابي للتجارة  العرميي ب�ضفـتــه  يعلـن �ضامل بن حممد بن �ضعيد 
عـــن   ،١١٤٠٢٦١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

حمزة بن هالل بن �شليمان اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ركن االأمان ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن حمزة بن هالل بن �ضليمان اخلرو�ضي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة ركن االأمان ال�ضاملة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٥٢٢٣٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

داوود بن �شعيد بن ع�شموط العوي�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة العوي�شي والناعبي للتجارة احلديثة - ت�شامنية

يعلـن داوود بن �ضعيد بن ع�ضموط العوي�ضي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة العوي�ضي والناعبي 
للتجارة احلديثة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٣٩٩١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

نا�شر بن �شالح بن عبداللـه ال�شاحب
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نفطي غازتك �ش.م.م
يعلـن نا�ضر بن �ضالح بن عبداللـه ال�ضاحب ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة  نفطي غازتك �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٩٩١٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي
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عبداللـه بن �شالح بن �شيف الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املوج االأزرق لل�شياحة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �ضالح بن �ضيف الها�ضمي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة املوج االأزرق لل�ضياحة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٢٠٠٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

خالد بن �شعيد بن خنفور الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزراعية ال�شرقية �ش.م.م

ال�ضرقية  الزراعية  ل�ضركـة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الها�ضمي  خنفور  بن  �ضعيد  بن  خالد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٥٠٥٩٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأرياف �شداب احلديثة �ش.م.م

يعلـن فقري بن حممد بن �ضمبيه البلو�ضي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة م�ضاريع اأرياف �ضداب 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٠٥٧٥٦،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  احلديثة �ش.م.م، وامل�ضجلـة لدى 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

�شليمان بن عبداللـه بن �شليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شعلة مل�شتلزمات ال�شالمة �ش.م.م

يعلـن �ضليمان بن عبداللـه بن �ضليمان الغافري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة ال�ضعلة مل�ضتلزمات 
اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٥٨٢٨، عـــن انتهاء  ال�ضالمة �ش.م.م، وامل�ضجلـة لدى 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي
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خلفان بن �شرحان بن عبداللـه املزروعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة املزروعي والكعبي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن خلفان بن �ضرحان بن عبداللـه املزروعي ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة املزروعي والكعبي 
للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٩١٦٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة الزاهر العاملية ال�شتقدام االأيدي العاملة والتجارة �ش.�ش.و

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�ضابات واال�ضت�ضارات االقت�ضادية ب�ضفـتــه امل�ضفي 
ل�ضركـة الزاهر العاملية ال�ضتقدام االأيدي العاملة والتجارة �ش.�ش.و، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة 
ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٩٦٢٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�ضركة.
امل�شفــي

بدر بن �شليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجيد للم�شاريع الرائدة - ت�شامنية
يعلـن بدر بن �ضليم بن عبداللـه الكلباين ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة النجيد للم�ضاريع الرائدة - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٦٣١٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة املركز املايل لتطوير البنية التحتية �ش.م.م

يعلـن مكتب حمدان الدرعي - حمامون وم�ضت�ضارون فـي القانون - ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة 
الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  التحتية  البنية  لتطوير  املايل  املركز 

بالرقـــم ١٠٤١٣٨٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي
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مالك بن حممد بن را�شد الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة معامل جدة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  ل�ضركـة معامل جدة  امل�ضفي  ب�ضفـتــه  الها�ضمي  را�ضد  بن  يعلـن مالك بن حممد 
عـــن   ،١١١٦٥٠٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - واملقاوالت 

امل�شفــيانتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

�شعيد بن �شعيد اإفرج ال�شنح عزيب املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة �شعيد بن �شعيد اإفرج املهري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �ضعيد بن �ضعيد اإفرج ال�ضنح عزيب املهري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة �ضعيد بن �ضعيد 
اإفرج املهري و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�شفــي١٢٢٣٥٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

اإبراهيم بن حمد بن حمود العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع العز ال�شاملة - ت�شامنية
يعلـن اإبراهيم بن حمد بن حمود العامري ب�ضفـتــه امل�ضفي ل�ضركـة روائع العز ال�ضاملة - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٧٢٥٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�شفــيالت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وجهة بركاء لال�شتثمار والتطوير �ش.م.ع.م

يعلـن مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�ضبون قانونيون - ب�ضفـته امل�ضفــي ل�ضركة وجهة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.ع.م،  والتطوير  لال�ضتثمار  بركاء 

امل�شفــي١٣٢٠٤٦١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
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ح�شن بن عامر بن علي امل�شرفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز وادي �شحم للتجارة - تو�شية

يعلـن ح�ضن بن عامر بن علي امل�ضرفـي ب�ضفـتـه امل�ضفــي ل�ضركــــة رموز وادي �ضحم للتجارة - 
تو�ضيـــة، وامل�ضجلــــة لــدى اأمانـــــة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٧٦٢١، عـــن انتهاء اأعــمـــال 

امل�شفــيالت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

�شلطان بن اأحمد بن حممد ال�شلتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول العا�شمة احلديثة �ش.م.م

يعلـن �ضلطــان بن اأحمــد بن حممــد ال�ضلتـــي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة �ضهـــول العا�ضمـــة 
اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٧٩٨٩، عـــن انتهاء  احلديثة �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

مالك بن حممد بن را�شد الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يابر ومالك للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية
يعلـن مالك بن حممد بن را�ضد الها�ضمي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة يابر ومالك للتجارة 
واملقــاوالت - ت�ضامنيـة، وامل�ضجلـــة لـــــدى اأمانــــة ال�ضجـــــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١١٩٨٤، عـــن 

امل�شفــيانتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

نا�شر بن علي بن نا�شر البطيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البطيني الوطنية �ش.م.م

يعلـن نا�ضر بن علي بن نا�ضر البطيني ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركة البطيني الوطنية �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٥١٠٧٥،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
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يا�شر بن عبداللـه بن را�شد الر�شيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املوج االأبي�ش الوطنية �ش.م.م

يعلـن يا�ضر بن عبداللـه بن را�ضد الر�ضيدي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة م�ضاريع املوج االأبي�ش 
اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٤٥٦١، عـــن انتهاء  الوطنية �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

عبدالعزيز بن �شعيد بن اأحمد عكعاك
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجواء الريف ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبدالعزيز بن �ضعيد بن اأحمد عكعاك ب�ضفـته امل�ضفــي ل�ضركــــة اأجواء الريف ال�ضاملة 
للتجارة - ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦١١٧٣، عـــن انتهاء 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

خاطر بن خمي�ش بن خاطر الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو اجللندا الذهبية - تو�شية

يعلـن خاطر بن خمي�ش بن خاطر الكلباين ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة م�ضاريع اأبو اجللندا 
الذهبية - تو�ضية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٥٧٩٦، عـــن انتهاء 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطابة للتجارة العامة �ش.م.م

للتجارة  الطابة  ل�ضركــــة  امل�ضفــي  ب�ضفـتـــــه  البلو�ضي  �ضمبيه  بن  حممد  بن  فقري  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٢٥٣٢٧٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  العامة 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
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عبداللـه بن جمعة بن �شيف الفهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وب�ش ال�شم�ش �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �ضيف الفهدي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة وب�ش ال�ضم�ش �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٣٧١٥٤،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مزارع ه�شا�ش - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �ضيف الفهدي ب�ضفـته امل�ضفــي ل�ضركة م�ضاريع مزارع ه�ضا�ش - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٢٠٦٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�شفــيالت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

مكتب بيكر تلي اأم كي اأم  )عمان( - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الدولية للخدمات امليكانيكية �ش.م.م 

يعلـن مكتـــب بيكر تلي اأم كي اأم  )عمـــان( - حما�ضبون قانونيــون - ب�ضفـتــه امل�ضفــي لل�ضركــــة 
الدوليـــة للخدمـــات امليكانيكيـــة �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانــــــة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠٠٨٤٧٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�شفــي

خالد بن �شليمان بن �شعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة واحة �شحار ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خالد بن �ضليمان بن �ضعيد املقبايل ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة واحة �ضحار ال�ضاملة 
الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٦٨٠٦، عـــن  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  للتجـــارة - ت�ضامنيــــة، وامل�ضجلــــة 

امل�شفــيانتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
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�شلطان بن �شعيد بن �شامل العزري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ق�شر الطيبات �ش.م.م

يعلـن �ضلطان بن �ضعيد بن �ضامل العزري ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة ق�ضر الطيبات �ش.م.م، 
الت�ضفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٤٤٧٩٢،  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

�شليمان بن خمي�ش بن �شامل املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نافذة ال�شرق املتحدة - تو�شية

يعلـن �ضليمان بن خمي�ش بن �ضامل املطاعني ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة نافذة ال�ضرق املتحدة - 
تو�ضية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانــــة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٤٣٧٧، عـــن انتهــــاء اأعــمــــال 

امل�شفــيالت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

حممد بن را�شد بن �شعيد ال�شبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شمال البداية املتحدة للتجارة - تو�شية

يعلـن حممد بن را�ضد بن �ضعيد ال�ضبلي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــي ل�ضركــــة �ضمال البداية املتحدة 
للتجارة - تو�ضية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٦١٦٣، عـــن انتهاء 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.

�شعيد بن را�شد بن �شامل املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزايني لال�شتثمار العاملية �ش.م.م

لال�ضتثمار  مزايني  ل�ضركــــة  امل�ضفــي  ب�ضفـتـــــه  املقبايل  �ضامل  بن  را�ضد  بن  �ضعيد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٢٨٢٦٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

امل�شفــياأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
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بدر بن �سليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعود للم�ساريع الرائدة - تو�سية

�أبو �شعود للم�شاريع  �مل�شفــي ل�شركــــة  �لكلباين ب�شفـتـــــه  يعلـن بدر بن �شليم بن عبد�للـه 

�لر�ئدة - تو�شية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٨٣٠٢، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرواق للعناية الطبية �ش.م.م

للعناية  �لرو�ق  ل�شركــــة  �مل�شفــي  ب�شفـتـــــه  �حل�شابات  لتدقيق  �حل�شابات  د�ر  مكتب  يعلـن 

�نتهاء  عـــن   ،١٢٧٧٤٦١ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  �ش.م.م،  �لطبية 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
وليد بن �سامل بن را�سد الرجيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الر�ستاق للتجارة - ت�سامنية

يعلـن وليد بن �شامل بن ر��شد �لرجيبي ب�شفـتـــــه �مل�شفــي ل�شركة �شعاع �لر�شتاق للتجارة - 

ت�شامنية، و�مل�شجلـة لــدى �أمانـة �ل�شجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠١٦٢١٧، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأنور اإبراهيم خلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سارة ال�سرق الدولية �ش.م.م

�ل�شـــرق �لدوليـــة �ش.م.م،  �إبر�هيم خلو�شي ب�شفـتـــــه �مل�شفــي ل�شركة ح�شـــارة  �أنور  يعلـن 

�لت�شفية  �أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،١٢٣٨٩٢٣ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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