
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٨١(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

م�ساريــع  ألأغرا�ض  األأرا�سي  بع�ض  بتخ�سيـــ�ض  مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم ١0/2023 

الطاقة املتجددة والهيدروجني النظيف.

مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم 2023/١١  بتعيــني ق�ســـاة فـي املحكمــــة العليــــا.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
                  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
اأحكـــام  بعـــ�ض  بتعديــل   2023/2/١٤ فـــي  �ســادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ١3/2023 

واملنــــح  البعثــــات  لقانــــون  التنفيذيــــة  الالئحـــة 

واإلإعانــات الدرا�سيــة.

       وزارة العمــــل

اأحكـــام  بعــ�ض  بتعديـــل   2023/2/٩ فـــي  �ســـادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٧٥/2023 

القــــرار رقــــــم 20١١/٨ بتحديـــد الوظائــــف ذات 

الطبيعــة اخلا�سة امل�ستثناة مـن �سرط اإلإعالن 

عند التعيني.
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وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املـعلومات
اأحكـــام  2023/2/١3 بتعديـــل بعــ�ض  �ســـادر فـــي  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٤٧/2023 

الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي.

                           املجلـ�س االأعلـى للق�ســاء
�سـادر فــي 2023/2/٧ باإن�ساء مقر لتقدمي خدمات  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2023/3٨ 

الكاتب بالعدل فـي �سالة ا�ستثمر فـي عمان مببنى 

هيئة الطريان املدين بوإلية ال�سيب.

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

اإعالن ب�ساأن طلبات بـراءات اإلخرتاع املقبولة.

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية مناذج �سناعية.

اإلإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبـات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باإلنتفاع.

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

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للمعادن الثمينة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد للم�ساريع املتكاملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعهد العاملي لالإدارة والتكنلوجيا �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيالر معدات املياه واملقاوإلت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرموز للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامية لال�ستثمار العقاري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالل الفتح للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية إلإدارة النقل والطرق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سوف للت�سوق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأوإلد عليجم للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النطاق للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفانو�ض امل�سئ ال�ساملة - تو�سية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد للحلول �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد و�سلطان العزري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر بن حممد امل�سكري للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا �سحار املميزة للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثنائي املتاألق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنجم للخدمات اللوج�ستية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مريان ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن علي العمراين واأوإلده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط املغدر للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق اإلأو�سط إلأنابيب ال�سلب اخلا�سة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اإلأطل�ض لالأعمال املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املثايل للبنية التحتية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ق�سر الزمان للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغر�سوب ل�سناعة املقطورات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ للرتاث وال�سياحة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمل ال�سحراء احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قاعة النور ال�ساطع لالأفراح �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم �سلكوت للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن علي ال�سيابي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع اجليزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالزوبورجر اأملنيوم �سحار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأكادميية التاأثري  �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جانز خلدمات حقول النفط والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كانرتي هيل العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم املحافظة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمح املا�سي لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء جمان الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحري واخلمي�سي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عفار العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الفالح للت�سوق �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سم�ض البلد احلديثة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأر�ض البي�ساء املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساجد العاملية �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الرحاب للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل الذهب اإلأبي�ض �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وعبداللـه احلديثة للتجارة واملقاوإلت - 

ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر دار�ض الذهبية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط القو�ض �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفالح للتنمية واإل�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأر�ض للنفط والغاز �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر البداية املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء اأكرب للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوادر ال�سويق للتجارة واملقاوإلت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأهل العزم التجارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ديرة النواخذة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة الفجر الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد اخل�سراء للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نور�ض العود للتجارة - ت�سامنية.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الغبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الوافـي للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جعفر ح�سني اإبراهيم و�سركاه �ض.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٣/١٠
بتخ�سيــــ�ض بعــــ�ض األأرا�ســــي 

ألأغرا�ض م�ساريع الطاقة املتجددة والهيدروجني النظيف

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 81/5 بتنظيم األنتفاع باأرا�سي �سلطنة عمان،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 82/88 باعتماد الالئحة التنفـيذية لتنظيم األنتفاع باأرا�سي 
�سلطنة عمان، 

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/93 بتعديل م�سمى وزارة األإ�سكان اإلى وزارة األإ�سكان 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/96 بتعديل م�سمى وزارة النفط والغاز اإلى وزارة الطاقة 

واملعادن وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم 2020/128 بتاأ�سيــ�س �سركـــة م�ساهمــة عمانيـــة مقفلـــة با�ســم 

�سركة تنمية طاقة عمان �س.م.ع.م،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

تخ�س�س األأرا�سي اململوكة للدولة املحددة فـي الر�سم التخطيطي األإجمايل املرفق بهذا 
املر�سوم ألأغرا�س م�ساريع الطاقة املتجددة والهيدروجني النظيف.

املــادة الثانيـــة

أل يجـــوز منـــح اأي حقـــوق على األأرا�ســـي املن�سو�س عليهــا فـي املــادة األأولى من هذا املر�سوم 
اأو الت�سـرف فـيهـــا من قبـــــل اجلهـــات احلكوميــــة املعنيــــة بــــاأي وجـــه من اأوجـــه الت�ســرف 

اإأل مبوافقة كتابية م�سبقة من وزارة الطاقة واملعادن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

املــادة الثالثــــة

يكون منح حق األنتفاع باألأرا�سي املن�سو�س عليها فـي املادة األأولى من هذا املر�سوم ل�سركة 
هيدروجــــني عمـــان بنــــاء علـــى طلــــب وزارة الطاقــــة واملعـــادن مبينـــا فـيــه م�ساحــــة األأر�س 

حمل األنتفاع، وذلك وفقا لالإجراءات املقررة قانونا.

املــادة الرابعـــة

يجــــوز ل�سركــــة هيدروجـــني عمان جتزئة األأرا�سي حمل األنتفاع املمنوحة لهــا، والتعاقــد 
مع الغري لالنتفاع بهذه األأرا�سي املجزاأة ألأغرا�س م�ساريع الطاقة املتجددة والهيدروجني 
النظيف عن طريق طرح مزايدة تخ�سع ملبادئ العالنية وتكافوؤ الفر�س وامل�ساواة وحرية 

التناف�س.

املــادة اخلام�سـة

يجوز لوزير الطاقة واملعادن خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �سدور هذا املر�سوم اإجازة 
بع�س امل�ساريع املخ�س�سة للطاقة املتجددة والهيدروجني النظيف التي مت التوقيع عليها 

دون اإجراء املزايدة املن�سو�س عليها فـي املادة الرابعة من هذا املر�سوم. 

املــادة ال�ساد�سـة

ي�سدر وزير الطاقة واملعادن اأ�س�س و�سوابط مزاولة األأن�سطة املرتبطة مب�ساريع الطاقة 
املتجددة والهيدروجني النظيف.

املــادة ال�سابعــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثامنــــة

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

�سـدر فـي: ٢٥ مـن رجـــــــــــــــب �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١٦ مـن فبرايـــــــــــر �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٣/١١

بتعيــني ق�ســـاة فـي املحكمــــة العليــــا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

يعني الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة ق�ساة فـي املحكمة العليا. 

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: ٢٥ مـن رجـــــــــــــــب �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١٦ مـن فبرايـــــــــــر �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

قائمة باأ�سماء الق�ساة املعينني فـي املحكمة العليا

الدكتور ماجـد بن هالل بن حمـدان احلجـري1

�سليمــــــــان بــــن نا�ســـــر بــــن �سليمـــــان الناعبــــــــي2

بـــــــــــدر بــــن حم�ســــــــــن بـــــن حمــــــــــد الرا�ســـــــــدي3

اأحمـــــــد بــــن نا�ســـــر بــــــن حممــــــــد اخلرو�ســــــي4

عبداللــــــــــه بــــن علــــــــي بــــن �سعيـــــــــــد الهنائــــــــــي5

الدكتـور ح�ســـن بن خلـــف بن �سعيــــد الريامـــــي6

حمــــــــود بــن خلفــــــــان بــن حممــــــــــد الرا�ســــــدي7

الدكتور حمـمــــد بـــن هـــالل بـن نا�ســر املعولـي8

�سلطـــــان بــــن �سليمـــــان بـــن عبدالــله الرا�سـدي9

خميــــــــــ�س بــن �سعيــــــــد بــــن حمــــــــــد الغافــــــــــري10

عي�ســــــــــى بـن �سلطــــــــان بــن �سالــــــــــم ال�سبيبـــــــــي11

حمـــــــــــــد بـــن �سعيــــــــــــد بـــــن مبــــــــــارك التوبــــــــــي12

عبدالرحمن بن عبدال�ستار بن اأحمد الكمايل13

�سالـــــــح بــن من�ســــــــور بـن �سالــــــــم ال�سارمــــــــي14

الدكتـــور ثانــــي بـن �سالــم بـن مبــارك العامري15

يحـيــــــى بـن �سالـــــــح بـن �سالــــــــــم البو�سعيــــــــدي16

اإبراهيــــــــم بـن يحـيــــــــــى بـن م�سعــــــــــود اآل ثانـــي17

اأحمــــــــد بن عبداللــــــــــه بن �سالــــــــــح اجلابـــــــري18

حممــــــــــد بـــن �سالــــــم بــن دحمـــــــــــان النهــــــــــــدي19

الدكتـــور حمـــمد بـــن �سيـــف بــن علـي ال�سعـدي20

عبداللــــــه بـــــن نا�ســــــر بـن حممــــــــد النعمانـــــي21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قــرار وزاري 

رقـــم ٢٠٢٣/١٣ 
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام

 الالئحة التنفيذية لقانون البعثات واملنح واالإعانات الدرا�سية

ا�ستنـــادا اإلــى قــانـــون البعثــات واملنــح واإلإعــانـــات الـدرا�سيـــة ال�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطـــانــي 
رقــم 2002/83،

واإلى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون البعثــات واملنــح واإلإعانــات الدرا�سيــة ال�ســادرة بالقــرار 
الــوزاري رقم 2003/8،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

واملنح  البعثات  لقانون  التنفيذية  بالالئحة  املرفقني  و)2(   )1( رقمي  بامللحقني  ي�ستبدل 
واإلإعانات الدرا�سية امل�سار اإليها، امللحقان املرفقان.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي : ٢٣ مـن رجــــــــــــب ١٤٤٤هـ

املوافـــــق : ١٤ مـن فربايــــــــر ٢٠٢٣م

د. رحمـة بنت اإبراهيـم بن �سعيد املحروقية
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واإلبتكار    
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م
بلد 

الدرا�سة

عملة 

ال�سرف

ي�سرف 

�سهريا 

 ي�سرف 

�سنويا

ي�سرف 

مرة واحدة 

فـي بداية 

البعثة 

ي�سرف 

مرة واحدة 

اأثناء البعثة

ي�سرف 

مرة واحدة فـي 

ال�سنة االأخرية 

للبعثة

بدل 

االإعا�سة

بدل 

الدرا�سة

بدل 

ال�سفر

بدل اإعداد 

وطباعة 

االأبحاث 

وامل�سروعات

بدل

 الوزن الزائد

14754901638800320اجلنيه اإلإ�سرتلينياململكة املتحدة1

2
الوإليات املتحدة 

اإلأمريكية
1725115524851300520الدوإلر اإلأمريكي

2080162021402000800الدوإلر الكنديكندا3

2400135031332210880الدوإلر اإلأ�سرتايلاأ�سرتاليا4

2580145527492380950الدوإلر النيوزلندينيوزلندا5

1725114034901210490اليورواإيرلندا6

172574014901210490اليورودول اأوروبا الغربية7

8
تركيا ودول اأوروبا 

ال�سرقية
130074015091210490اليورو

امللحــق رقــم ) ١ (
املخ�س�سات املالية ملبعوث التعليم اجلامعي باخلارج
 للمرحلــــة اجلامعيــــة االأولـى )البكـالــوريــــو�ض(
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اجلامعيــــة  للمرحلــــة  باخلارج  اجلامعي  التعليم  ملبعوث  املالية  املخ�س�سات   )1( رقــم  امللحــق  تابع: 
اإلأولـى )البكـالــوريــــو�ض(

م
بلد 

الدرا�سة

عملة 

ال�سرف

ي�سرف 

�سهريا 

 ي�سرف 

�سنويا

ي�سرف 

مرة واحدة 

فـي بداية 

البعثة 

ي�سرف 

مرة واحدة 

اأثناء البعثة

ي�سرف 

مرة واحدة فـي 

ال�سنة االأخرية 

للبعثة

بدل 

االإعا�سة

بدل 

الدرا�سة

بدل 

ال�سفر

بدل اإعداد 

وطباعة 

االأبحاث 

وامل�سروعات

بدل

 الوزن الزائد

9

دول اخلليج العربي 

ودول بالد ال�سام 

و�سرق اآ�سيا

105071517521300520الدوإلر اإلأمريكي

96971517521300520الدوإلر اإلأمريكيدول املغرب العربي10

48392467554144851794الرجنيت املاليزيماليزيا11

2334507105017918211600046400الني اليابايناليابان 12

14674901024800320اجلنيه اإلإ�سرتليني�سنغافورة13

170071517521300520الدوإلر اإلأمريكيكوريا اجلنوبية14

15

م�سر وجنوب اآ�سيا 

وبقية 

دول العامل

96971522071300520الدوإلر اإلأمريكي

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

م
بلد 

الدرا�سة

نوع 

الدرا�سة

عملة 

ال�سرف

ي�سرف  �سنوياي�سرف �سهريا
ي�سرف مرة 
واحدة فـي 

بداية البعثة 

ي�سرف مرة 
واحدة اأثناء 

البعثة

ي�سرف 
مرة 

واحدة 
فـي 

ال�سنة 
االأخرية 

للبعثة
بدل اإعداد بدل ال�سفربدل الدرا�سةبدل االإعا�سة

وطباعة 
االأبحاث 

وامل�سروعات

بدل 
الوزن 
الزائد

االإجمايل
 لالأعزب

االإجمايل 
للمتزوج

االإجمايل
 لالأعزب

االإجمايل 
للمتزوج

االإجمايل 
لالأعزب

االإجمايل 
للمتزوج

اململكة1
املتحدة

املاج�ستري
اجلنيه

اإلإ�سرتليني

15611897
49016384094

800
320 الدكتوراه 

170120721600والزمالة

2
الوإليات 
املتحدة 
اإلأمريكية

املاج�ستري 
الدوإلر

اإلأمريكي

18402209
115524855417

1300
520 الدكتوراه 

207024972600والزمالة

كندا3
املاج�ستري 

الدوإلر
الكندي

22102763
162021403340

2000
800 الدكتوراه 

260032504000والزمالة

اأ�سرتاليا4
املاج�ستري 

الدوإلر
اإلأ�سرتايل

25203150
135031338385

2210
880 الدكتوراه 

300037504420والزمالة

نيوزلندا5
املاج�ستري

الدوإلر
النيوزلندي

27003376
145527495721

2380
950 الدكتوراه 

324040504760والزمالة

اإيرلندا6
املاج�ستري 

اليورو
18402214

1140274014902322
1210

490 الدكتوراه 
207025012420والزمالة

7
دول 

اأوروبا 
الغربية

املاج�ستري
اليورو

18402214
74014902322

1210
490 الدكتوراه 

207025012420والزمالة

8

تركيا 
ودول 
اأوروبا 

ال�سرقية

املاج�ستري

اليورو
14301788

74015092417
1210

490 الدكتوراه 
156019502420والزمالة

امللحــق رقــم ) ٢ (
املخ�س�سات  املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

م
بلد 

الدرا�سة

نوع 

الدرا�سة

عملة 

ال�سرف

ي�سرف �سنوياي�سرف �سهريا

ي�سرف مرة 

واحدة فـي بداية 

البعثة 

ي�سرف مرة 

واحدة 

اأثناء 

البعثة

ي�سرف 
مرة 

واحدة 
فـي 

ال�سنة 
االأخرية 

للبعثة
بدل اإعداد بدل ال�سفربدل الدرا�سةبدل االإعا�سة

وطباعة 
االأبحاث 

وامل�سروعات

بدل 
الوزن 
الزائد

االإجمايل
 لالأعزب

االإجمايل 
للمتزوج

االإجمايل
 لالأعزب

االإجمايل 
للمتزوج

االإجمايل 
لالأعزب

االإجمايل 
للمتزوج

9

دول 
اخلليج 
العربي 

ودول بالد 
ال�سام 

و�سرق اآ�سيا

املاج�ستري
الدوإلر 
اإلأمريكي

10641351

71517521752

1300

520
الدكتوراه 
129416392600والزمالة

دول املغرب10
العربي

املاج�ستري 
الدوإلر 
اإلأمريكي

11561469
71517521752

1300
520 الدكتوراه 

128116252600والزمالة

ماليزيا11
املاج�ستري 

الرجنيت
املاليزي

51236404
246755415541

4485
1794 الدكتوراه 

620277538970والزمالة

اليابان12
املاج�ستري 

الني
الياباين

243600295800
71050179182216790

116000
46400 الدكتوراه 

252300306675232000والزمالة

�سنغافورة13
املاج�ستري

اجلنيه
اإلإ�سرتليني

14671854
49010241024

800
320 الدكتوراه 

155719671600والزمالة

كوريا14
اجلنوبية

املاج�ستري
الدوإلر

اإلأمريكي

17952280
71517521752

1300
520 الدكتوراه 

218327652600والزمالة

15
م�سر 

وجنوب 
اآ�سيا وبقية 
دول العامل

املاج�ستري
الدوإلر 
اإلأمريكي

10311313

71522074027

1300

520 الدكتوراه 
115614692600والزمالة

تابع: امللحق رقم )2( املخ�س�سات  املالية ملبعوث الدرا�سات العليا باخلارج
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

وزارة العمـل

قـــــرار وزاري

رقــم ٧٥/2023

بتعديــل بعــ�ض اأحكــام القــرار رقــم 2011/8 

بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�شة امل�شتثناة من �شرط اإلإعالن عند التعيني

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٠٤/١٢٠،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/٨٩ باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار رقم ٢٠١١/٨ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة اخلا�سة امل�ستثناة من �سرط اإلإعالن 

عند التعيني،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة اإلأولـــــى 

ت�ستبدل وظيفتا "مديـــر، ومديــر م�ساعــــد دائـــرة الدرا�ســات الرتبويـــة والتعــاون الدولـــي 

فـي وزارة الرتبيــة والتعليـــم"، بوظيفتي "مدير، ومدير م�ساعد املكتب الفني للدرا�سات والتطوير 

فـي وزارة الرتبية والتعليم" الواردتني فـي املادة اإلأوىل من القرار رقم ٢٠١١/٨ امل�سار اإليه، 

"مديــر، ومديــر م�ساعد دائرة اإلبتكار واإلأوملبياد العلمي فـي وزارة  كما ت�ستبدل وظيفتا 

الرتبيــة والتعليــم" بوظيفتــي "مديــر، ومديــر م�ساعــد دائرة التنمية املعرفـية والدرا�سات 

الدولية فـي وزارة الرتبية والتعليم" الواردتني فـي املادة اإلأوىل املذكورة. 

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي: 18 من رجــــــــب 1٤٤٤هـ
املـوافــــق:   ٩  من فبــــرايـر 2023م

د. حماد بن �شعيد بن علي باعوين
وزيـــــــــــــر العمــــــــــــــل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

وزارة الـنقل واالت�صاالت وتقنية املـعلومات

قـــرار وزاري

رقــم ٤٧/2023

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي 

ا�ستنادا اإىل قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10،

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/2، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها.

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي: 22 من رجــــــــب ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ١3 من فبــــرايـر 2023م

م. �صعيـــد بن حمــود بن �صعيــد املعولـــي 

وزير الـنقل واالت�ساالت وتقنية املـعلومات
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

تعديالت على بع�ض اأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي

املــادة ) ١ (

ي�ستبدل بن�سو�ض البنود )2( و)3( و)13( من الفقرة )اأوال( من املادة )29( من الالئحة التنفـيذية 

لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، الن�سو�ض االآتية:

2 - اأن يجتاز دورة تدريبية فـي جمال ال�سياقة االآمنة من اإحدى املوؤ�س�سات التدريبية

املعتمدة من الوزارة.

3 - اأن يكون بحالة �سحية جيدة، واأن يخ�سع للفح�ض الطبي كل )2( �سنتني فـي اإحدى

يفـيد  طبيا  تقريرا  يقدم  واأن  عمان،  �سلطنة  فــي  املعتمـدة  ال�سحيـة  املوؤ�س�ســات 

لياقته ال�سحية ل�سياقة و�سيلة النقل الربي.

 13 - عدم مبيت املركبة خارج �ساحات االإيواء اأو املواقع امل�سرح بها.

املــادة ) 2 (

ي�ستبدل بن�ض البند )9( من املادة )37( من الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، 

الن�ض االآتي:

9 - اأن يجتاز دورة تدريبية مت�سلة بالن�ساط من اإحدى املوؤ�س�سات التدريبية املعتمدة

من الوزارة.

املــادة ) 3 (

ي�ساف بند جديد برقم )14( اإىل املادة )20( من الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي 

امل�سار اإليها، ن�سه االآتي:

14 - تركيب اأنظمة تتبع فـي كل و�سيلة نقل بري.

املــادة ) ٤ (

ي�ساف بند جديد برقم )20( اإىل نهاية الفقرة )اأوال( من املادة )29( من الالئحة التنفـيذية 

لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، ن�سه االآتي:

20 - االلتزام مبواعيد وم�سارات نقل ال�ساحنات التي حتددها الوزارة على �سبكة الطرق 

فـي �سلطنة عمان.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

املــادة ) 5 (

ت�ساف مادة جديدة برقم )28 مكررا( اإىل الالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، 

ن�سها االآتي:

املـــــادة ) 28 مكـررا ( 

يجب على و�سائل النقل الربي غري امل�سجلة فـي �سلطنة عمان عند دخولها اأو عبورها 

اأرا�سي �سلطنة عمان تركيب وت�سغيل اأنظمة تتبع - طوال فرتة وجودها - وذلك من خالل 

اجلهات امل�سرح لها.

املــادة ) 6 (

ي�ساف بند جديد برقم )61( اإىل امللحق رقم )2( )قائمة املخالفات واجلزاءات االإدارية( 

املرفق بالالئحة التنفـيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، ن�سه االآتي:

اجلــزاءات االإداريــةنــوع املخالفــةم

61

العبث باأنظمة التتبع

 اأو اإعادة تركيبها 

من غري اجلهات امل�سرح لها

غرامة مقدارها )400( اأربعمائة 

ريال عماين فـي املرة االأوىل، 

وت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار 

املخالفة، مع اإلغاء الرتخي�ض 

عند تكرارها للمرة الثالثة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

املجلــ�س األأعلــى للق�ضـــاء
قـــــرار 

رقـم 2023/3٨

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم اجلهاز اإلإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/35 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء،

واإلى قانون الكتاب بالعدل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/40،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى
ين�ساأ مقر لتقدمي خدمات الكاتب بالعدل فـي )�سالة ا�ستثمر فـي عمان( والكائنة فـي مبنى 

هيئة الطريان املدين بوإلية ال�سيب يتبع دائرة الكاتب بالعدل بال�سيب.

املــادة الثانيـــة

يرمز لل�سجالت واإلأختام امل�ستخدمة فـي املقر امل�سار اإليه فـي املادة اإلأولى بـ )دائرة الكاتب 

بالعدل بال�سيب ب(.

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد)30( ثالثني يوما من تاريخ ن�سره.

�ضـدر فـي: ١٦ مـن رجـــــــــــــــــب ١٤٤٤هـ  
املوافـــــق:   ٧  مـن فربايـــــــــــــر 2023م

حممد بن �ضلطان بن حمود البو�ضعيدي
نائـــــب رئيـــــ�س املجلــــــــــ�س اإلأعلــــــــى للق�ســــــــاء
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

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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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

)21(OM/P/2015/00296

)22(    5/11/2015

)31(PCT/US2014/036569

)32(2/5/2014

)33(US

ف�صل ثاين اأك�صيد الكربون وكربيتيد الهيدروجني من تيار غاز طبيعي با�صتخدام )54(

اأنظمة مالم�صة تتدفق فيها التيارات بنف�ض االجتاه.

 SEPARATING CARBON DIOXIDE AND HYDROGEN SULFIDE
 FROM A NATURAL GAS STREAM USING CO-CURRENT
CONTACTING SYSTEMS.

غاز طبيعي. )57( تيار  وH2S من   CO2 لف�صل  اأنظمة وطرق  االخرتاع احلايل  يزود 

وي�صتمل النظام على حلقة اأوىل من اأنظمة مالم�صة تتدفق فيها التيارات بنف�ض 

االجتاه م�صكلة الإزالة H2S وCO2 من تيار غاز طبيعي وحلقة ثانية من اأنظمة 

.CO2 من H2S مالم�صة تتدفق فيها التيارات بنف�ض االجتاه م�صكلة الإزالة

 Systems and methods for separating CO2 and H2S from a natural
 gas stream are provided herein. The system includes a first loop
 of co-current contacting systems configured to remove H2S and
 CO2 from a natural gas stream and a second loop of co-current
contacting systems configured to remove the H2S from the CO2.

اك�صومنوبيل اب�صرتمي ري�صريت�ض كومبني)71(

EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY

)72(CULLINANE J. Tim                                                            جيه. تيم كولينان

MART Charles J                                                                  ت�صارلز جيه. مارت

NORTHROP Paul Scott                                                باول �صكوت نورثروب

- 1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

)21(OM/P/2021/00070

)22(    21/2/2021

جهاز التحكم عن بعد فـي ت�صغيل وحدة الربط احللقي.)54(

Remote RMU operation device.

االخرتاع عبارة عن جهاز يحل حمل املهند�ض الذي يقوم بت�صغيل وحدات الربط احللقي )57(

فـي تبديل و�صعيات املفاتيح اخلا�صة باملعدة )الفتح، الغلق، التاأري�ض( ويقوم املهند�ض 

بالتحكم فـي هذا اجلهاز عن بعد بوا�صطة جهاز حتكم ال�صلكي موجود عند املهند�ض. 

.)power house( �صحنها  اإعادة  ميكن  متنقلة  بطارية  اجلهاز  بهذا  يرتبط  كما 

 The invention is a device that replaces the manual operation

 which perform by engineers in the Ring Main Unit in switching.

 The positions of the equipment’s switches (open, close, and

 grounding), and the engineer controls this device remotely by

 wireless control device controlled by the engineer. This device

supplied by portable recharged powerhouse or power bank.

)71(Badar Sulaiyam Mubarak Al Maqbali     بدر بن �صليم بن مبارك املقبايل

)72(Badar Sulaiyam Mubarak Al Maqbali     بدر بن �صليم بن مبارك املقبايل

- 2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

)21(OM/P/2020/00510

)22(    24/12/2020

كمية )54( وح�صاب  ال�صيد  و�صفن  ال�صياديــن  قــوارب  وم�صــارات  مواقــع  تتبـــع  جهـــاز 

االأ�صماك امل�صطادة.

 A device for tracking locations and routes of fishermen›s boats
and fishing vessels and calculating the amount of fish caught.

جهاز تتبع مواقع وم�صارات قوارب ال�صيادين و�صفن ال�صيد وح�صاب كمية االأ�صماك )57(

امل�صطادة حيث اإن اجلهاز هو عبارة عن جهاز اإلكرتوين يحتوي على عدد من االأجزاء 

مت جتميعها وبرجمتها على ح�صب املطلوب ويتكون من عدد من القطع وهي: �صا�صة 

عــر�ض، جهاز حتديد املواقع جي بي ا�ض عايل الدقة، ميزان لوزن االأ�صماك، م�صتقبل 

اأو ال�صرقة، ح�صا�ض درجة حرارة  اإ�صـــارة الراديـــو، ح�صا�ض ملنع حترك اجلهاز  ومر�صل 

ورطوبة اجلو، بطارية، لوح �صم�صي، جهاز تنبيه �صوتي. 

 T A device for tracking locations and routes of fishermen’s boats and
 fishing vessels and calculating the amount of fish caught ‘Whereas,
 the device is an electronic device that contains a number of parts that
 have been assembled and programmed as required and consists of a
 number of parts, which are: a display screen, a high-precision GPS
 positioning neutralization device, a fish scale, a radio signal receiver
 and transmitter, a sensor to prevent movement The device or theft, air
temperature and humidity sensor, battery + solar panel, sound alarm.

)71(Sulaiman Khamis Ali Alkhawaldi        صليمان بن خمي�ض بن علي اخلوالدي�

)72(Sulaiman Khamis Ali Alkhawaldi �صليمان بن خمي�ض بن علي اخلوالدي      

Shaima Daher Hamed Al Saad                      صيماء بنت ظاهر بن حمد ال�صعدي�

- 3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

)21(OM/P/2018/00010
)22(    15/1/2018
)31(PCT/CA2016/050649
)32(26/1/2017
)33(CA
)54(  CONTAINMENT SYSTEM                                           .نظام احتجاز

يتعلق االخرتاع احلايل بنظام احتجاز ي�صتمل على كي�ض مرن وهيكل دعم، يحتوي )57(

الكي�ض على فتحة واحدة على االأقل من خاللها ميكن �صخ مادة من الكي�ض واإليه، 

ي�صمل هيكل الدعم زالقة بها ع�صو قاعدة مع ع�صو لوحي اأول مثبت به، يحتوي 

اجلزء  تثبيت  ميكن  حيث  �صفلي،  وجزء  علوي  جزء  على  االأول  اللوحي  الع�صو 

ال�صفلي ب�صكل قابل لالإطالق بع�صو القاعدة، يكون للع�صو اللوحي االأول املذكور 

مو�صع اأول يكون فيه متوازيا ب�صفة عامة مع، ويبعد عن، ع�صو القاعدة، ومو�صع 

ثان يتم فيه احتجازه ب�صفة عامة عموديا على ع�صو القاعدة، ويتم تثبيت الكي�ض 

املذكور على االأقل باجلزء العلوي من الع�صو اللوحي االأول املذكور، عندما يكون 

اللوحي  الع�صو  بني  الكي�ض  تلقي  يتم  االأول  املو�صع  فـي  االأول  اللوحي  الع�صو 

الثاين  املو�صع  فـي  االأول  اللوحي  الع�صو  يكون  وعندما  القاعدة  وع�صو  االأول 

يتم ن�صر الكي�ض وتدليه ب�صفة عامة من اجلزء العلوي للع�صو اللوحي االأول.

 The invention provides   A containment system having a flexible bladder
 and a support structure. The bladder has at least one opening through
 which material can be pumped into or out of the bladder. The support
 structure includes a skid having a base member with a first panel member
 secured thereto. The first panel member has upper and lower portions
 with the lower portion releasably securable to the base member. The
 first panel member has a first position where it is generally parallel to,
 and said set-off from, the base member, and a second position where it
 is retained generally perpendicular to the base member. The bladder is
 secured to at least the upper portion of said first panel member. When
 the first panel member is in its first position the bladder is received
 between the first panel member and the base member and when the
 first panel member is in its second position the bladder is deployed
and generally hung from the upper portion of the first panel member.

)71(                                                            THINKTANK PRODUCTS INC                               ثينكتانك برودكت�ض اإنك

)72(                                                                                                      HINDBO, Monte W                                                               هيندبو، مونتي دبليو
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

�إعـــــالن

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

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

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

تاريخ �لت�صجيل��صــــم �ل�صركــــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2018/00001
�صركة البحوث واأل�صتثمارات 

والتطوير �س.م.ل
2018/2/1٣

2OM/ID/2012/000032012/2/6�صركة العوجان ال�صناعية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

�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 : 140345

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملفرق(، عر�س  باجلملة  بيع  ال�سلع )خدمات  املالب�س اجلاهزة، عر�س  اأنواع  بيع جميع 

�سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة، ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأريج الرنج�س الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152491

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف الوافـي احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/2/8

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156013

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املثلجات واألآي�س كرمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيان الفلج

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157577

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات  تقنية  جمال  فـي  الدعم  خدمات  املواقع،  �سفحات  وت�سميم  برجميات  �سيانة 

والربجمة احلا�سوبية، ن�سر وتوفـري الربجميات اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النون املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159217

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي النخيل العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159575

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكهربائية،  املركبات  �سحن  املركبات،  غ�سل  املركبات،  ت�سحيم  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة 

تغيري بطاريات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سور الر�ستاق املميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159722

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جوهرة ال�ساحل الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159863

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نور للمرطبات واملواد الغذائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159946

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي )والنب وال�سكر واألأرز والتابيوكا، بدائل النب(، دقيق للطعام، م�ستح�سرات احلبوب 

)واخلبز والفطائر والكعك واحللويات، املثلجات، الع�سل والع�سل األأ�سود(، خمرية )وم�سحوق 

اخلبيز(، ملح )اخلردل واخلل، والتوابل والبهارات والثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور�س )برايفت( ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: باك�ستانية

املوطن:  �ساورجني،  نور�س  مانغوبري،  طريق  باك�ستان،  كرات�سي،  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سي1/بي، باك�ستان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/11/22

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل:الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160468

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل، ال�سامبو، العطور، ال�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي�سك العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160656

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز،معجنات وخمبوزات وما يتعلق بها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق وخمابز الكوثر احلديث �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160796

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاآلــــف لالأعمال والتطويـــر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160797

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق األ�ستهدافـي )الت�سويق بكافة اأنواعه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األبتكار الناجح للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160798

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفـي لال�ستثمارات التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160799

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرية الهند�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160801

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )مقاوألت البناء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م عبدالعزيز علي عبداللـه احلب�سي للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160802

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور الورد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160803

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف ال�سهيلة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160805

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سموع املن�سورة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160807

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة �سحار للت�سوق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160808

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البث بالتلفزيون )البث التلفزيوين عن طريق ال�سبكة املعلوماتية )األإنرتنت ((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق األأو�سط لعلوم النانو

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160809

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العموري الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160810

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خزائن ح�سن بركاء العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160811

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأبواب خلفـية رافعة اأجزاء من املركبات الربية، �سمامات ألإطارات املركبات، �سيارات يدوية، 

�سيارات ريا�سية، �سيارات �سباق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نادي ال�سيارات الريا�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160812

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي وبيع الفطائر واملعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حميدي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160813

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الظاهرة العاملية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160815

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )خدمات احلالقة والتجميل للرجال واألأوألد واخلدمات األأخرى 

املرتبطة بنف�س الن�ساط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو �سرمد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160816

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأواين لغايات منزلية، حاويات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زكريا للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

-46-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160817

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كراميل للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160818

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كراميل للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160819

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، خدمات قيادة ال�سيارات، تاأجري �سيارات ال�سباق، خدمات 

ال�سيارات، تنظيم رحالت بحرية، خدمات النقل ألرتياد األأماكن ال�سياحية، تاأجري املركبات، 

ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، ال�سم�سرة فـي النقل، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، 

ال�سفر ووثائق  تاأ�سريات  اأنظمة املالحة، ترتيب  تاأجري  الطائرات،  تاأجري  الزهور،  ت�سليم 

ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإىل اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأور للخدمات التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160820

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإلكرتونية وجميع ملحقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريا�س اخلليج الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160821

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤيا الق�سوى لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160845

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماليني ال�سياء املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160885

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو علي العمراين للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160889

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير برامج احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة خلدمات النظم املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160893

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأرحب التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160903

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف بن حمد العمريي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160923

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة الروؤيا الثاقبة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160966

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مرفاأ الندى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160990

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروابي الرائعة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161013

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالط غري معدين لالأر�سيات، بالط لالأر�سيات، غري معدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربكة لل�سراميك

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/7

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161029

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرفى �سنا�س للمقاوألت �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161280

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الو�سال املثالية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161765

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاجا للم�سويات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161799

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم األأطعمة، ت�سليم الطرود، خدمات الت�سليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنائن العامرات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/4

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161921

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سطة م�سغلي جوألت �سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج �سباء لل�سياحة �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144731

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النود املتحدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129588

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سعيد ال�سيابي الوطنية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/6/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103132

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبواب اخلري ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/6/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99893

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف �سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلقل الذهبي اجلديد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2015/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160822

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرئي�س للتـجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160823

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأفق املمتد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160824

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نورة الري�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160825

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زمرد احلي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160827

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية األأحياء املائية والب�ستنة 

والغابات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حميد الذيفاين للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160828

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفوان اإدري�س لال�ستثمار والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160829

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الثلج اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإنتاج لل�سناعات املتقدمة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160830

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األياف زجاجية للعزل )�سنع األألياف الزجاجية مبا فـيها ال�سوف الزجاجية مبا فـيها ال�سوف 

ومنتجاته )مبا فـيها امل�ستخدم ألأغرا�س عزل احلراراة ((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطرح للمواد العازلة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160831

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأفكار العاملية للتنمية واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160832

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األألياف الزجاجية للعزل، �سنع منتجات الفايربجال�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط ألإنتاج اخلر�سانة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160833

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، حجز مقاعد ال�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املقيبلي للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160835

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق،  العلني،  باملزاد  البيع  العينات،  توزيع  املبا�سر،  بالربيد  األإعالن  ال�سلع،  عر�س 

خدمات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات الو�ساطة التجارية، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي 

ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأ�سيل للم�ساريع التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160837

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنز العاملية للم�ساريع واخلدمات الفنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160838

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأما�سي ال�ستاء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160839

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األجتاه العاملي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160840

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأثاث واملفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعت�سم البو�سعيدي للم�ساريع املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160841

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الزهور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآألء الوليد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160844

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادات تخ�س�سية لطب األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل األآمن لالأعمال الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160846

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، امل�ساج والتدليك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما لالإعمار والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160847

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو�سحة،  مالب�س،  من  اأجزاء  جاهزة  بطانات  خارجية،  مالب�س  جاهزة،  مالب�س  مالب�س، 

جالبيات مالب�س، اأثواب من ال�سوف مالب�س، مالب�س تقليدية، مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مالك وهبة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160848

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآألت حا�سبة، اأجهزة حا�سوب، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، تطبيقات برجميات احلا�سوب قابلة 

للتنزيل، لوحات مفاتيح ألأجهزة احلا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب، طابعات ت�ستخدم 

مع اأجهزة احلا�سوب، اأجهزة بينية ألأجهزة احلا�سوب، اأجهزة لطباعة املخططات والت�ساميم 

اأجهزة  اإنذار،  اأجهزة  بعد،  عن  حتكم  اأجهزة  للتذاكر،  طابعات  بعد،  عن  طابعات  الزرقاء، 

الت�سوير احلراري،  واألإر�سال، كامريات  األ�ستقبال  اأجهزة  مراقبة، ألأغرا�س غري طبية، 

الفوتوغرافـي، خراطي�س )عبوات( حرب،  للت�سوير  �سينمائي، كامريات  كامريات ت�سوير 

األأطفال، برامج حا�سوب  الت�سوير(، جهاز مراقبة  )اآألت  الن�سخ  واآألت  فارغة، للطابعات 

برجميات قابلة للتنزيل، برجميات حا�سوب م�سجلة، املايك )ملحقات الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذكاء للحلول الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160849

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنقية الهواء، النجارة، اللحام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطاقة امل�ستدامة لال�ست�سارات واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160850

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط ف�سية جموهرات، ف�سة غري م�سغولة اأو مطرقة، اأحجار كرمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدكتور لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160854

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سار النجاح لالأعمال التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160858

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم الباطنة الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160859

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رمال الدمر الذهبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160860

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالون حالقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعارج للنقل �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160865

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهام العطابي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160866

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات نقل الركاب للحج والعمرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحبات بدية للنقل وال�سحن والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160867

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرهوان لالأعمال املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160868

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوت الهديل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160871

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو 

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، نحت على األأغذية، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ملكة الريف ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160872

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رعود ال�سحراء املتحدة للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160873

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي، املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، 

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رعود ال�سحراء املميزة للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161763

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )واإدارة وتنظيم واإدارة األأعمال، وظائف املكتب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينتك نيوتر�سن للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/1

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

�سلطنة عمان �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161727

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرياط لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161510

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتاأجري اآألت حفر )حقول النفط، معدات احلفر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرقية حلفريات النفط والتكنولوجيا

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161690

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل �سبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلب املحيط لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/30

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161254

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تواليت، منظفات  وم�ستح�سرات  م�ستح�سرات جتميل )م�ستح�سرات جتميل غري طبية 

اأ�سنان غري طبية، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات للتبيي�س ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي 

غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدخيل للعود

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلزان، اجلوهرة 66، �س.ب: 51781، ر.ب: 11553،

الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/16

��ســـــــــم �لوكيــــــــــل:تارا احلديثة للتجارة

�سلطنة عمان �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 149906

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج ال�سرايا املتحدة للتجـــارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161897

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الرتكية،  احلمامات  خدمات  ال�سحية،  لالأغرا�س  العامة  احلمامات  خدمات 

اأكاليل  �سناعة  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  لالأع�ساب،  اليدوية  املعاجلة  التجميل،  �سالونات 

الزهور، امل�ساج التدليك، العالج الطبيعي، العناية باأظافر اليدين، خدمات العالج بالعطور، 

خدمات العالج، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز �سر اجلمال وال�سحة للعالج البديل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158610

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سلع على  اأخرى، عر�ض  �سلع وخدمات ألأعمال  �سراء  تاأمني لالآخرين  اأو  خدمات توفـري 

و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة )بيع املالب�ض واحلقائب واألأحذية والعطور والبخور 

وم�ستح�سرات التجميل والف�سيات والهدايا(، خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء اأم خالد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158617

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني، مكتب اإداري، ا�سترياد وت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج خبري لل�سيارات امل�ستعملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158619

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جتارة الفـيلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158622

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سفاري اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158623

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�سيفري الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158627

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العادل للم�ساريع األ�ستثمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158630

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفخامة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158635

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، البناء بالطوب، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأبراج للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158643

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الع�سفور الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158645

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، مقاهي 

ومطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناهد عبداللـه خليفة الغافرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158646

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوال البلو�سية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159222

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زكريا بن حمد الهوتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159894

فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط ال�سريع الربونزي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159912

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورد  اأوراق  من  مزيجات  عطرية،  زيوت  األأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت  معطر،  خ�سب 

املجففة املعطرة روائح طيبة، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلدث األأول للم�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

 

-85-



اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159914

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )رو�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ق�سور ال�سرقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 550 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159915

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة ور�سات العمل، تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درب اخلري املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159918

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سل األأول للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158406

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق وبيع مواد البناء باجلملة، األ�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهان�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158418

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النخيل، �سحم �سناعي، زيت ديزل، �سحم تزليق، زيت قابل لالحرتاق، موائع قطع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحيق �سناو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158561

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سفاء املجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158563

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  بهارات،  البقول،  دقيق  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  قهوة،  اأرز، 

ف�سار  ذرة،  رقائق  توابل،  بودرة، بن غري حمم�ض، م�ستح�سرات احلبوب،  توابل  احلبوب، 

حب الذرة، دقيق ذرة، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�ساأ للطعام، ذرة مطحونة، 

)توابل(،  هندي  متر  �سوفان،  دقيق  مطحون،  �سوفان  فلفل،  توابل،  فلفل  حمم�سة،  ذرة 

ع�سل نحل، حلويات، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، م�سروبات قهوة 

باحلليب، حلويات �سكرية، حلويات فول �سوداين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج امل�سيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158564

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سبار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158567

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض الريا�سية وتوابعها والت�سدير واأل�سترياد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مازن الغاب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158570

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، خدمات الرتبية والتعليم، تعليمات الريا�سة البدنية، مدار�ض احل�سانة، 

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمة بنت اأحمد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158571

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الت�سوق والهايربماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى علي حممد البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158574

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت الهواتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيوم الطريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158577

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان ال�سالم للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158579

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات األأمن وال�سالمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املهاجر لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158583

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق الورد العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158584

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سرين الهنائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158586

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياحني الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158587

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن �سامل احل�سرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158588

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة لزق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158591

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزمرد األأزرق املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158593

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طالءات مواد بناء، بالط غري معدين للمباين، اأ�سمنت، مواد بناء حرارية غري معدنية، 

اأ�سفلت، ن�سب تذكارية غري معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة العنوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158594

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خالطات غري كهربائية لغايات منزلية، هياكل ن�سفـية من اخلزف ال�سيني، اأو ال�سرياميك، 

اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، خزف، اأحوا�ض ماء للطيور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة العنوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158595

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواني�ض لالإ�ساءة، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، من�ساآت اإ�ساءة املركبات اجلوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة العنوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

-97-



اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158597

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور وال�سكوألتة وتغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآية املعولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158598

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )اآي�ض كرمي وع�سري طازج وف�سار الذرة احللوة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن زكي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158599

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الكور للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158601

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بركات لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158602

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري اأطعمة متوين واإعا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريا�ض املها للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ض، وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158603

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي )اأن�سطة ا�ستوديو ومعامل الت�سوير(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزين للت�سوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158605

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل مالب�ض رجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن �سيف بن نا�سر الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158608

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير والبيع لالأواين واألأدوات املنزلية وحمالت البقالة 

واملتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واألأدوات املنزلية )حمل ت�سوق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع لوؤلوؤة احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158629

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب، م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اللوؤلوؤة العربية للتجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158647

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريلن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158649

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي  )املقاهي  املقاهي  خدمات  )املطاعم(،  املطاعم  خدمات 

اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منارة لوى احلديثة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158651

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اليزن الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158656

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود الطبيعية والهدايا وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحرتفون العرب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158657

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وردة �سحار احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158659

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق اخلليج الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158661

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األإجادة الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158664

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قيادة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الزاهر الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158665

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب، مطاعم، مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريان األأولى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158667

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار األأرجان للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158668

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم ودواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الريان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158669

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة قرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نا�سر العتيقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158671

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه فـي�سل للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158672

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهد اخلري العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وألية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158673

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، حلويات �سكرية، كعك الوفل، بوظة، ب�سكويت بالزبدة، ب�سكويت رقيق ه�ض، بوظة 

جممدة، م�سروبات القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزدجايل والغماري للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158674

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طالء اأو اإ�سالح الالفتات اأو األإ�سارات ، جتديد األأعمال الفنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الديل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158675

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع كامريات املراقبة ونظم األإنذار واأجهزة التحكم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العز التقنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلنوبية، وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158676

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طالءات مواد بناء، )طالء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهيل الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وألية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158677

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد القمة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158769

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مزاد مزون الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158771

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاألت  خدمات  األإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاألت  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري 

تاأجري  ال�سقق،  تاأجري  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تثمني  الديون،  حت�سيل 

املكاتب، عقارات، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واتينه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158859

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)فحم خ�سب للم�ساوي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفلق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/21

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158860

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل، خدمات التدبري املنزيل، خدمات التنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات امللكية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158862

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت اجلمال العفـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158865

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الفخامة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158866

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوخ األأعمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158888

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سائل املطلقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158890

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن األأعمال )مكتب األ�ست�سارات القانونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب اأحمد الهنائي للمحاماة واأل�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158891

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سابون )الزهور والهدايا(، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، اأطقم جتميل )األأحذية(، 

تبخري  م�ستح�سرات  بخور،  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات 

عطور، زيوت للعطور والروائح، عطور، �سناعة عطور، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحابة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158892

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإ�سراف على اإن�ساء املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدن الذكية لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158893

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوتيك بيع املالب�ض وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور وكماليات الن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندة للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158895

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سطة األعاب الت�سلية واأنظمة املحاكاة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيان العز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158896

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي بنت علي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

-118-



اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158897

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزاكي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158899

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب تاأجري �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمرة ال�سحراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158905

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع وتر الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158908

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فهم اجلامودي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158909
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهون �ساحلة لالأكل، زبدة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، رقائق بطاطا مقلية، جوز هند 
ق�سدة  للطعام،  زيوت  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  زبيب،  �سوربات،  جمفف، 
فول  زجنبيل،  مربى  فواكه،  لب  مطبوخة،  فواكه  حليب،  مثلجة،  فواكه  األبان،  منتجات 
ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، خماليط حتتوي على  دهنية  للطعام، مواد  �سويا حمفوظ 
دهن ل�سرائح اخلبز، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، لنب رائب، م�ستح�سرات 
خ�سراوات،  �سلطات  حمفوظ،  ب�سل  نباتي،  �سمن  احلليب،  منتجات  اخل�سراوات،  �سوربة 
�سلطات فواكه، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، اأمالح جينية ألأغرا�ض 
الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين حم�سر، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول 
حمفوظة، رقائق فواكه، خ�سراوات معلبة، رقائق بطاطا، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، 
اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، لنب �سويا، حليب  حم�ض معجونة احلم�ض، اأطعمة خفـيفة 
البطاطا  اأجفار فلفل حمفوظ، مو�ض من اخل�سراوات، ثوم )حمفوظ(، رقائق  خمفوق، 
عجينة  طماطم،  مركز  مركز،  حليب  الطهي،  ألأغرا�ض  )احلليب(  خمائر  الد�سم،  قليلة 
املطبخي،  لال�ستعمال  ليمون  ع�سري  فالفل،  الب�سل،  حلقات  باذجنان،  عجينة  كو�سى، 
معجون  ممتاز،  بكر  زيت  جممدة،  خ�سراوات  خ�سراوات،  اأ�سا�سه  كرمي  ال�سوفان،  حليب 
اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب 
جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، 
حليب األأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، معجون ع�سري الفواكه، 
اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة 
خ�سار(، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن 

للخبز تعتمد على اخل�سار، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املحفوظ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بان�ساين للم�ساريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158910

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحر األأناقة املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158912

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املت�سدر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158913

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريام الهند�سية التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158914

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، حلي 

بال�سوكوألتة لتزيني الكعك، حمليات طبيعية، حلي باحللويات لتزيني الكعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املركاز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158915

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املقام لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة ال�سمالية، وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158916

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية �سائبة لالأثاث، بيا�سات اأغطية، لالأ�سرة، اأقم�سة ألأغطية الفرا�ض، اأغطية للمخدات، 

اأغطية للو�سائد، اأغطية للفر�سات، بيا�سات حمام عدا املالب�ض، من�سوجات قطنية، اأغطية 

لالأ�سرة، اأغطية للفر�ض، اأقم�سة ألأغطية الفرا�ض بيا�سات، بطانيات لل�سفر، اأغطية مرتاكبة، 

حلف من زغب العيدر، اأغطية من الزغب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الريادة للتجارة املتقدمة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158998

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأقم�سة )املالب�س اجلاهزة(، من�سوجات قطنية )املن�سوجات وامللبو�سات واألأحذية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وترية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158961

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإن�ساء )نعمل فـي جمال مقاوألت البناء والت�سييد واإدارة املباين والو�ساطة العقارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية لالإدارة واخلدمات �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158963

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات دور احل�سانة النهارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط ال�سهل العاملي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158999

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبريز ألوجن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158964

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع الع�سل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحامد املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158980

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ، اأكيا�س تبغ، اأطراف �سجائر، مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، غاليني تبغ، 

ورق ما�س لغاليني التبغ، علب �سجائر، �سجائر، مبا�سم �سجائر، بزابيز ملبا�سم ال�سجائر، 

مناف�س  تبغ،  اأوعية  التبغ،  لغاليني  منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  �سجائر،  ورق 

غري  من  منكهات،  التبغ،  لرتطيب  �سناديق  التبغ،  ملدخني  مبا�سق  للمدخنني،  �سجائر 

الزيوت األأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر األإلكرتونية، ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد نو�سادى للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158959

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�ستنة، زراعة النباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سن اجلودة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158958

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حامالت ملفات القرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواحي م�سايق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158957

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ليوان ال�سرق للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159008

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنادق واملطاعم واملطابخ(،  املتخ�س�سة ملعدات  املتاجر  بالتجزئة فـي  ال�سلع )بيع  عر�س 

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان للبناء والت�سييد واخلدمات العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159002

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمركات  البحرية(،  والتوربينات  املحركات  و�سيانة  )اإ�سالح  واملكائن  املحركات  مراوح 

للقوارب )�سنع و�سيانة قوارب ال�سيد(، �سيور مراوح املحركات واملكائن )�سيانة املحركات 

البحرية(، كامتات �سوت للمحركات واملكائن )قطع غيار بحري(، مكائن للقوارب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عادل وعادل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159012

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الفخامة امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159011

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم الفعاليات الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادميية الت�سعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159010

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإىل اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل األأ�سواء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158923

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة األإنذار �سد احلريق )�سيانة اأنظمة احلريق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطماأنينة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158950

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر األأفراح الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158880

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكحايل للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158882

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان، مالب�س، قبعات، اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزايا الفار�سي املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/23

 

-133-



اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158926

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور وبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت العاملي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158925

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات وال�سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطماأنينة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158933

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنباتات والزهور الطبيعية واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد هرمز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158917

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة احتاد الوا�سحي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158927

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س )مدر�سة خا�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد العلم العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158931

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات  خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل 

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجواء �سيدة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158932

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ن�ســـال لال�ستثمـــار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158935

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سانة اجلذع ال�سغري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158937

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اجلرافات وبولدوزرات والرافعات وال�ساحنات وقطع الغيار ، واإدارة وتوجيه األأعمال 

والن�ساط املكتبي )�سعار ال�سركة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهباء العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158938

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�سافة فـي احلفالت األجتماعية، خدمات الو�سافة األجتماعية، خدمات وكاألت الزواج، 

تنظيم األجتماعات الدينية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املالذ اجلديدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158939

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثامر را�سد م�سعود �سعيد املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158944

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروق جعالن املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158947

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات الدقيقة لالأعمال الرائدة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158949

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد اأديل للتجارة واأل�ستثمار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159176

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم امل�سايف املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161321

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأعمال  ا�ست�سارات  واإعالن،  دعاية  األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

املعاجلة  الربيدي،  بالطلب  واألإعالن  الدعاية  األأعمال،  عن  واألأخبار  املعلومات  املهنية، 

البناء، توفـري معلومات  اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع  ال�سراء، خدمات  األإدارية لطلبات 

األأعمال عن طريق مواقع األإنرتنت، برامج اإدارة وألء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سيان بينت�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

ماهارا�سرتا،   مومباي،   ) اأي�ست   ( كروز  �سانتا  نغري،  �سانتي  ايه   6 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

400055، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161322

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق ذرة، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�س.ايه.بي. دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيو دي اي أل ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ، بينا 
بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161451

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي، �سريفة، ا�ستثمار األأموال، ال�سرافة، املقا�سة املالية، 

تنظيم التح�سيل املايل، التقييم املايل التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، بيع الديون، 

من  التحقق  املايل،  التحليل  توفـري،  بنوك  خدمات  املالية،  األإدارة  التمويلية،  اخلدمات 

عمليات  معاجلة  األئتمان،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  مالية،  ا�ست�سارات  ال�سيكات، 

الدفع ببطاقات اخل�سم، حتويل األأموال اإلكرتونيا، املعلومات املالية، حفظ األأ�سياء الثمينة 

كوديعة، اإ�سدار بطاقات األئتمان، الكفاألت املالية، �سريفة �سبكية، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن 

الديون، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع األإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد 

للغري، خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، تقييم مايل لتكاليف التطوير 

املتعلقة ب�سناعات النفط والغاز والتعدين، اأبحاث مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي مات انديا ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

111، الطابق األأول ايه وجن �سندرفـيال، ا�س. فـي. رود،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 
�سانتاكروز )وي�ست( ، مومباي - 400 054، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161452

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  حتميل  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  احلا�سوب،  برجمة 

حا�سوبية، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، متثيل الرقمي للوثائق 

م�سح، الربجميات كخدمات SaaS، تخزين اإلكرتوين للبيانات، مراقبة اإلكرتونية لن�ساط 

ا�ستخدام بطاقة األئتمان للك�سف عن الغ�س عن طريق األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي مات انديا ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

111، الطابق األأول ايه وجن �سندرفـيال، ا�س. فـي. رود،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 
�سانتاكروز )وي�ست( ، مومباي - 400 054، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161538

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 

مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 

للمركبات،  مكابح  )مركبات((،  مغلقة  )�ساحنات  املركبات  ألإطارات  �سمامات  ف�سائية، 

للمركبات، مقاعد  اأبواب  الربية،  للمركبات  اآليات نقل احلركة  الربية،  للمركبات  مكائن 

واقيات  حمرك،  ذات  �سيارات  الهوائية،  للدراجات  عجالت  ريا�سية،  �سيارات  للمركبات، 

�سدمات لل�سيارات، اأج�سام للمركبات، عجالت قيادة املركبات، اأكيا�س هواء اأجهزة اأمان فـي 

ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.

تويوتا  اآ�س  تريدينجز  )اأول�سو  كاي�سا  كابو�سيكي  جيدو�سا  تويوتا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 ، تويوتا، ت�سو ، تويوتا، �سي ، اأي�سي، كني ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/24
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161599

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كولي�س )فواكه( �سل�سات، بي�ستو �سو�س، بذور القمح ألأغرا�س األ�ستهالك الب�سري، ق�سدة 

التارتار ألأغرا�س الطهي، �سل�سلة املعكرونة، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، بذور معاجلة 

ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، 

يان�سون، يان�سون جنمي، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، ملح حلفظ املواد 

الغذائية، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كاكاو، بن 

غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، كري بهار، 

�ساي، كب�س قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف 

والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية 

العطرية، ملح، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق ذرة، دقيق 

اخلردل، دقيق �سويا، طحني قمح، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، �سكر، منكهات 

للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، زجنبيل تابل، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 

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

�سوكوألته باحلليب، خمرية، ذرة حمم�سة، ع�سل نحل، خردل، جوز الطيب، فلفل توابل، 

�سل�سات  �ساغو،  توابل،  زعفران  اأرز،  اجلوز،  اأو  اللوز  حلوى  برالني  بطاطا،  دقيق  فلفل، 

توابل، �سربات مثلجات، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، فطائر 

حلم، 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، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�سوكوألته، بن ا�سطناعي، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�س �سميد، 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، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى 

م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد 

حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

حالوة طحينية، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة 

على األأرز، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 

املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكوألتة، املو�س )حلوى( �سكريات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�س �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سندوق بريد: 7011، بناية جي ام جي، �سارع ام هرير، عود ميثاء، 
بردبي، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161600

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن األأعمال، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، 

عر�س ال�سلع، توزيع العينات، درا�سات ال�سوق، تاأجري مواد الدعاية واألإعالن، ن�سر ن�سو�س 

األأعمال،  عن  واألأخبار  املعلومات  التلفزيون،  عرب  واألإعالن  الدعاية  واألإعالن،  الدعاية 

تاأجري امل�ساحات األإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واألإعالن بالطلب الربيدي، 

األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات ألأعمال اأخرى، تاأجري وقت للدعاية واألإعالن فـي و�سائل األإعالم، خدمات 

املعاجلة  بالتجزئة،  البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  األأ�سعار،  بني  املقارنة 

األإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة األإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، ت�سويق، 

تاأجري منا�سب للبيع، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، توفـري معلومات 

واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  األإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  األأعمال 

وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، برامج اإدارة وألء امل�ستهلكني، األإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�س �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سندوق بريد: 7011، بناية جي ام جي، �سارع ام هرير، عود ميثاء، 
بردبي، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161325

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات، اخلدمات التمويلية، اإدارة العقارات، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت، 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161327

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإن�ساء، األإ�سراف على اإن�ساء املباين، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت، 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161331

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت، 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161450

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  البيانات،  معاجلة  اأجهزة 

برجميات حا�سوب م�سجلة، اأجهزة بينية ألأجهزة احلا�سوب، برامج حا�سوب برجميات قابلة 

من�سات  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  األآيل،  ال�سراف  اأجهزة  للتنزيل، 

لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  بي مات انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

111، الطابق األأول ايه وجن �سندرفـيال، ا�س. فـي. رود،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 

�سانتاكروز )وي�ست( ، مومباي - 400 054، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161328

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري ت�سهيالت لعبة الغولف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت، 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 
اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155160

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاألت  خدمات  األإعالنات،  ل�سق  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

واإعالن،  دعاية  ال�سوق،  درا�سات  العينات،  توزيع  احل�سابات،  تدقيق  التجارية،  املعلومات 

امل�سورة  خدمات  واألإعالن،  الدعاية  وكاألت  خدمات  التلفزيون،  عرب  واألإعالن  الدعاية 

اأو دعائية،  املعار�س لغايات جتارية  املهنية، تنظيم  األأعمال  ا�ست�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي 

املعلومات واألأخبار عن األأعمال، الدعاية واألإعالن بالطلب الربيدي، اإدارة اأعمال الفنادق، 

جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، 

البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، خدمات املقارنة بني األأ�سعار، معلومات 

جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة األإدارية لطلبات 

ال�سراء، جتميع األح�سائيات، البحث عن كفالة، اإنتاج األأفالم األإعالنية، خدمات الت�سويق 

ا�ستعانة  املتعاقدين،  ملوردي اخلدمات  األأعمال  اإدارة  للبيع،  منا�سب  تاأجري  الهاتف،  عرب 

امل�ستهلكني، التفاو�س على  اإدارة وألء  بجهات خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، برامج 

عقود األأعمال با�سم الغري.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155161

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبية البدنية، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، األمتحانات 

التعليمية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، مدار�س احل�سانة، 

تاأجري معدات الغط�س، التعليم فـي املدار�س الداخلية، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، 

التدريب،  اإر�ساد  تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  اجلمال،  م�سابقات  تنظيم 

األإر�ساد، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية.

�سيد حممد  العالجية  امل�سحات  انرتنا�سيونال حلجز  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155155

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحما�س،  خلون،  ا�سيتون  للتخليل،  بكتريية  م�ستح�سرات 

املواد  لل�سمادات اجلراحية، قلويات، كحول، مواد كيميائية حلفظ  م�ستح�سرات أل�سقة 

الغذائية، اأمونيا، كحول األميل، حم�س األإنرتانيليك، ارغن، ا�ستاتني، نيرتوجني، اأ�سمدة 

نيرتوجينية، حم�س النرتيك، مبيدات بكترييا للتخمر م�ستح�سرات كيميايئية ت�ستخدم 

الكال�سيوم،  كربيد  الكربونيك،  حم�س  كيميائية،  م�ستح�سرات  قواعد  النبيذ،  �سنع  فـي 

امل�ستخدمة  بخالف  علمية  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  للفالتر،  للمر�سحات  كربون 

بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  كيميائية  كوا�سف  وبيطرية،  طبية  لغايات 

م�ستح�سرات  ال�سيدألنية،  ال�سناعة  فـي  لال�ستخدام  حافظة  مواد  اجللود،  لدباغة  بات 

لتجهيز اجللود، ق�سدة من التارتار لغايات �سيدألنية، كيماويات لف�سل الزيوت، ا�سرتات، 

م�ستتات  اجللود،  لدباغة  زيوت  الكربون،  اأك�سيد  ثاين  جاف  جليد  اثريات،  كلوريدات، 

هيدرات  للزيوت،  منقية  كيماويات  للزيوت،  قا�سرة  كيماويات  الزيت،  م�ستتات  البرتول، 

ماءات، الكربونيك، حم�س يودي، خمائر حليب ألأغرا�س كيميائية، ألنثنوم، ليثيم، اأمالح 

�سيليكات،  خام،  ملح  اأولية،  مادة  بروتني  بوتا�سيوم،  �سناعية،  ألأغرا�س  اأك�سجني  الذهب، 

�سيليكون، �سوديوم، حام�س دباغي، حم�س الطرطريك، اأكا�سيد عنا�سر األأتربة النادرة، 

بيكربونات ال�سودا لغايات كيميائية، م�ستح�سرات حيوية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية 

اأو بيطرية، كريو�سوت لغايات كيميائية، ماء بحر لغايات �سناعية، جل رحالن كهربائي، 

غري  اأخرى  ألأغرا�س  احليوية  األأن�سجة  من  اأخرى  م�سنبتات  للزيت،  كيميائية  ا�سافات 

األأغرا�س الطبية اأو البيطرية، حت�سريات األإنزمي لل�سناعات الغذائية، خمائر )احلليب( 

لالأغرا�س ال�سناعية، م�ستخل�سات ال�ساي لال�ستخدام فـي �سنع امل�ستح�سرات ال�سيدألنية، 

ه�سامة ع�سوية �سماد، م�ستخل�سات ال�ساي لال�ستخدام فـي �سنع م�ستح�سرات التجميل، 

كربيد ال�سيليكون مادة خام، فـيتامينات لال�ستخدام فـي �سنع املكمالت الغذائية، بروتينات 

بروتينات  الغذائية،  املكمالت  فـي �سنع  بروتينات لال�ستخدام  ال�سناعة،  فـي  لال�ستخدام 

امل�ستح�سرات  �سنع  فـي  لال�ستخدام  فـيتامينات  الغذائية،  ال�سناعة  فـي  لال�ستخدام 

ال�سيدألنية، فـيتامينات لال�ستخدام فـي �سنع م�ستح�سرات التجميل.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155156

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

قطن  اأعواد  ال�سفاه،  طالء  حالقة،  �سابون  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون، 

ألأغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، كرميات تبيي�س الب�سرة، م�ستح�سرات 

من  عطرية  زيوت  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكون  كربيد  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج، 

خ�سب األأرز، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�س م�ستعارة، م�ستح�سرات 

ملونات  الكولونيا،  ماء  الكباد،  من  عطرية  زيوت  األ�سكافـي،  �سمع  للرمو�س،  جتميل 

لغايات الزينة، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني ألأغرا�س التجميل، اأقالم 

جتميلية، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، �سمع اإزالة ال�سعر، 

زيوت عطرية، مكياج، مواد دهنية ألأغرا�س التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني ألأغرا�س 

التجميل، زيت اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيت الورد، غ�سوألت لو�سن، ألأغرا�س التجميل، 

حليب منظف لغايات التواليت، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، �سامبو، اأظافر م�ستعارة، 

الكريهة،  الروائح  بالب�سرة، م�ساحيق مكياج، �سابون ألإزالة  للعناية  م�ستح�سرات جتميل 

قطع من �سابون الزينة، اأقالم احلواجب، اأ�سباغ جتميلية، �سابون م�ساد للعرق، مواد جلخ 

�سنفرة، حليب اللوز ألأغرا�س التجميل، عطور زيوت طيارة، اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات 

جتميل لغايات التنحيف، ر�سوم زينة لل�سف ألأغرا�س التجميل، قاب�سات لالأوعية ألأغرا�س 

لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  التجميل،  لغايات  األوان،  ق�سر مزيالت  م�ستح�سرات  التجميل، 

م�سكرة، م�ستح�سرات ال�سبار ألأغرا�س جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري األأغرا�س 

الطبية، ملمعات �سفاه، �سامبو جاف، زيوت عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، علب 

اأحمر ال�سفاه، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات الكوألجني لغايات 

جتميلية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل.
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حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155157

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زأللية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  زأللية  غذائية  مواد 

�سيدألنية، الدهايدات لغايات �سيدألنية، زيت ال�سبث لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام 

فحم  �ساغطة،  اأربطة  الدوائي،  لال�ستحمام  بحر  ماء  اأك�سجني،  مغاط�س  طبية،  لغايات 

�سيدألنية،  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  �سراب  للج�سم،  م�ستح�سرات  �سيدألنية،  لغايات 

م�ستح�سرات �سيدألنية كل�سية، م�ستح�سرات فـيتامينية، مطاعيم، منظفات لغايات طبية، 

�سمغ م�سطكاوي لالأ�سنان، عقاقري لغايات طبية، مغني�سيا لغايات �سيدألنية، ماء امللي�سا 

لغايات �سيدألنية، مياه معدنية لغايات طبية، اأمالح لغايات طبية، �سمادات جراحية، �ساي 

دوائي، زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، خال�سات تبغ مبيدات ح�سرية، غ�سوألت لو�سن، لغايات 

اأم�سال، مواد مغذية للكائنات احلية الدقيقة،  �سيدألنية، مراهم عطرية لغايات طبية، 

للعناية  �سيدألنية  م�ستح�سرات  للحي�س،  قطنية  �سدادات  �سيدألنية،  لغايات  خردل 

بالب�سرة، م�ستح�سرات �سيدألنية لعالج ق�سرة الراأ�س، بالزما الدم، مقويات اأدوية، اأربطة 

كتف لغايات جراحية، طرطري لغايات �سيدألنية، زيت تربنتني لغايات �سيدألنية، خالت 
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ا�سيتات، لغايات �سيدألنية، اأحما�س لغايات �سيدألنية، اأربطة أل�سقة لغايات طبية، اأغذية 

حمية معدة لغايات طبية، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، �سراب دوائي، يوديدات قلوية 

لغايات �سيدألنية، نظائر لغايات طبية، م�ستح�سرات اأنزميية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

من عنا�سر نادرة لال�ستخدام الب�سري واحليواين، اأحما�س اأمينية لغايات طبية، مطهرات 

غ�سوألت  غذائية،  اإ�سافات  الغذاء،  اإىل  معدنية  اإ�سافات  اجلروح،  لتنظيف  كيميائية 

حبوب  طبية،  لغايات  اأك�سجني  حية،  اأن�سجة  جراحية  رقع  الطبي،  لال�ستخدام  مهبلية 

�سكل حبوب  القمح، خمرية على  براعم  الت�سمري، مكمالت غذائية من  التنحيف، حبوب 

لي�ست لال�ستخدام الطبي، دجن ألأغرا�س ال�سيدألنية، مكمالت غذائية من دجن، مكمالت 

غذائية من الربوتني، كحول لال�ستخدام ال�سيديل، اأ�سماغ جراحية، م�ستح�سرات لعالج 

الطبي  لال�ستخدام  دقيقة  حية  كائنات  م�ستح�سرات   ،pharmaceuticals ال�سباب،  حب 

والبيطري، حماقن معباأة لغايات طبية، �سابون م�ساد للجراثيم، غ�سول م�ساد للجراثيم، 

لو�سن طبي ملا بعد احلالقة، �سامبو طبي، لو�سن طبي لل�سعر، �سامبو جاف طبي، �سابون 

مطهر، �سابون طبي، لوبولني لغايات �سيدألنية.

�سيد حممد  العالجية  امل�سحات  انرتنا�سيونال حلجز  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155158

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقايي�س نب�س، اأجهزة مراقبة النب�س، واقيات اأ�سنان لغايات 

اأجهزة  األأ�سنان،  لتقومي  مطاطية  اأربطة  األأ�سنان،  عالج 

واحلم�س  النووي  احلم�س  لفح�س  اأجهزة  طبية،  لغايات  البكترييا  عن  للك�سف  حتليل 

الريبي النووي لال�ستخدام الطبي، اأ�ساور لغايات طبية، اأحزمة بطن، م�سدات بطن، اأبر 

لغايات طبية، �سمادات للمفا�سل ت�سريحية، �سمادات مطاطية، اأبر حقن اجل�سم بال�سوائل، 

قفازات لغايات طبية، �سيور لغايات طبية، مقاعد ت�ستخدم لطب األأ�سنان، خمدات م�سخنة 

كهربائية لغايات طبية، اأ�سنان ا�سطناعية، علب اأدوات اجلراحني واألأطباء، خمدات لغايات 

طبية، اأجهزة طب األأ�سنان، اأقنعة للطاقم الطبي، اأجهزة اللوازم الطبية، اأجهزة لعالج حب 

ال�سباب، اأم�ساط القمل، جهاز مراقبة الدهون فـي اجل�سم، اأجهزة فح�س الدم، كرا�سي ذات 

ذراعني لغايات طبية اأو طب اأ�سنان، مالقط جراحية، اأدوات عالجية كهربائية، اأكيا�س ثلج 

لغايات  لغايات طبية، م�سابيح كهربائية  اأبر حقن، كمادات بطن، حماقن  لغايات طبية، 

طبية، اأقنعة تخدير، اأجهزة واأدوات طبية )و اأدوات متري�س(، مالءات �سحب ألأ�سرة املر�سى، 

جراحي،  اإ�سفنج  اجل�سم،  جتاويف  لغ�سل  اأدوات  م�سارط،  طبية،  لغايات  ق�سعات،  جفنات 

اأجهزة ومعدات جراحية، مثاقب لالأ�سنان، دبابي�س لتثبيت األأ�سنان األ�سطناعية، م�سارط 

لف�سد الدم، مرايا ألطباء األأ�سنان، حماقن، اأنابيب ت�سريف لغايات طبية، جم�سات لغايات 

طبية، اأجهزة لال�ستن�ساق، اأدوات النفخ والر�س، فكوك ا�سطناعية، حقائب معدة لالأدوات 

طبية،  لغايات  خ�سي�سا  م�سنوع  اأثاث  للجراحني،  مرايا  ا�سطناعية،  اأطراف  الطبية، 

للتنف�س  اأجهزة  ال�سرياين،  الدم  قيا�س �سغط  اأجهزة  ا�سطناعي ألأغرا�س جراحية،  جلد 

و�سائد  لغايات طبية،  للعمليات، خمدات هوائية  ا�سطناعية، منا�سد  اأثداء  األ�سطناعي، 

هوائية لغايات طبية، حقن لغايات طبية، مالءات جراحية معقمة، اأجهزة كهربائية لطب 

اأبر  لغايات طبية،  بديل، موازين حرارة  �سعر  لغايات طبية،  كهربائية  بطانيات  األأ�سنان، 

األإبري، �سمادات  للوخز  اأدوات كهربائية  العمليات،  الطبي، مالب�س خا�سة بغرف  الوخز 

اأجهزة  ا�سطناعية، مدياألت  العظام، رقع جراحية مواد  لغايات جتبريية جبائر  جب�سية 

ديلزة، اأدوات تقومي األأ�سنان، حاويات م�سنوعة خ�سي�سا للنفايات الطبية.

�سيد حممد  العالجية  امل�سحات  انرتنا�سيونال حلجز  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155159

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبر، اأربطة �سعر، �سعر مزيف، �سعر جمدول، �سوارب م�ستعارة، 

قبعات �سباغة ال�سعر، اأ�سرطة لرتوي�سات ال�ستائر، و�سالت 

�سعر، �سعر اأو وبر.

�سيد حممد  العالجية  امل�سحات  انرتنا�سيونال حلجز  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155162

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سعر، خدمات  ت�سريح  الطبية، خدمات  العيادات  خدمات 

فنيي  خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  م�ست�سفـيات،  التجميل،  �سالونات 

الن�سائح  الطبي،  التمري�س  التمري�س،  دور  خدمات  األأ�سنان،  طب  خدمات  الب�سريات، 

خدمات  الت�سمي�س،  خدمات  الو�سم،  ال�سعر،  زراعة  التقوميية،  اجلراحة  ال�سيدألنية، 

املنتجعات ال�سحية، اإعداد ال�سيدألين للو�سفات، خدمات مراكز ال�سحة، خدمات الطب 

التكميلي، ا�ست�سارة �سحية، اإزالة ال�سعر بال�سمع، خدمات تقومي األأ�سنان، ثقب اجل�سد.

�سيد حممد  العالجية  امل�سحات  انرتنا�سيونال حلجز  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161321

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األأعمال  ا�ست�سارات  واإعالن،  دعاية  األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

املعاجلة  الربيدي،  بالطلب  واألإعالن  الدعاية  األأعمال،  عن  واألأخبار  املعلومات  املهنية، 

البناء، توفـري معلومات  اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع  ال�سراء، خدمات  األإدارية لطلبات 

األأعمال عن طريق مواقع األإنرتنت، برامج اإدارة وألء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سيان بينت�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6 ايه �سانتي نغري، �سانتا كروز)اأي�ست( مومباي، ماهارا�سرتا، 400055، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161322

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

دقيق ذرة، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�س.ايه.بي. دي اي �سي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيو دي اي أل ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ. بينا 

بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161451

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالية،  املقا�سة  ال�سرافة،  األأموال،  ا�ستثمار  التخلي�س اجلمركي، �سريفة،  خدمات �سم�سرة 

تنظيم التح�سيل املايل، التقييم املايل التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، بيع الديون، 

من  التحقق  املايل،  التحليل  توفـري،  بنوك  خدمات  املالية،  األإدارة  التمويلية،  اخلدمات 

عمليات  معاجلة  األئتمان،  ببطاقات  الدفع  عمليات  معاجلة  مالية،  ا�ست�سارات  ال�سيكات، 

الدفع ببطاقات اخل�سم، حتويل األأموال اإلكرتونيا، املعلومات املالية، حفظ األأ�سياء الثمينة 

كوديعة، اإ�سدار بطاقات األئتمان، الكفاألت املالية، �سريفة �سبكية، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن 

الديون، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع األإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد 

للغري، خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، تقييم مايل لتكاليف التطوير 

املتعلقة ب�سناعات النفط والغاز والتعدين، اأبحاث مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي مات انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

111، الطابق األأول ايه وجن �سندرفـيال، ا�س. فـي. رود،  مكتب رقم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سانتاكروز )وي�ست(، مومباي  400 054، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161452

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، حتميل برامج حا�سوبية، 

للوثائق م�سح،  الرقمي  املادي، متثيل  التحويل  وبيانات احلا�سوب بخالف  برامج  حتويل 

لن�ساط  اإلكرتونية  مراقبة  للبيانــــات،  اإلكرتونــــي  تخزيــــن   ،SaaS كخدمات  الربجميات 

ا�ستخدام بطاقة األئتمان للك�سف عن الغ�س عن طريق األإنرتنت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي مات انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

111، الطابق األأول ايه وجن �سندرفـيال، ا�س. فـي. رود،  مكتب رقم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سانتاكروز )وي�ست(، مومباي  400 054، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161538

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حافالت، �ساحنات، اإطارات لعجالت املركبات، عجالت مركبات، مقطورات مركبات، اأحزمة 

مركبات  كهربائية،  مركبات  الربية،  للمركبات  كهربائية  حمركات  املركبات،  ملقاعد  اأمان 

للمركبـــات،  مكابـــح  )مركبـــات((،  مغلقة  )�ساحنات  املركبات  ألإطارات  �سمامات  ف�سائية، 

للمركبات، مقاعد  اأبواب  الربية،  للمركبات  اآليات نقل احلركة  الربية،  للمركبات  مكائن 

واقيات  حمــرك،  ذات  �سيارات  الهوائية،  للدراجات  عجالت  ريا�سية،  �سيارات  للمركبــات، 

�سدمات لل�سيارات، اأج�سام للمركبات، عجالت قيادة املركبات، اأكيا�س هواء اأجهزة اأمان فـي 

ال�سيارات، �سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�ســـا )اأول�ســــو تريدينجـــز اآ�س تويوتــــا 

موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1، تويوتا، ت�سو، تويوتا، �سي، اأي�سي، كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161599

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بــــذور  �ســــو�س،  بي�ســــتو  �سل�سات،  )فواكه(  كولي�س 

القمح ألأغـــرا�س األ�ستهــــالك الب�سري، ق�سدة التارتار 

معاجلة  بذور  بهار،  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  املعكرونــــة،  �سل�ســـلة  الطهــــي،  ألأغــــرا�س 

ت�ستخدم كتوابل، بذور ال�سم�سم توابل، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، 

يان�سون، يان�سون جنمي، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، ملح حلفظ املواد 

الغذائية، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كاكاو، بن 

غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، كري بهار، 

�ساي، كب�س قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، م�ستح�سرات لتكثيف 

والزيوت  األثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية  للمواد  خال�سات  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية 

العطرية، ملح، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق ذرة، دقيق 

اخلردل، دقيق �سويا، طحني قمح، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، �سكر، منكهات 

للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، زجنبيل تابل، جلوكوز ألأغرا�س الطهي، 

م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحللــــيب،  كاكــــاو  م�سروبـــات  �سل�سة،  كت�ساب  خل، 

�سوكوألتة باحلليب، خمرية، ذرة حمم�سة، ع�سل نحل، خردل، جوز الطيب، فلفل توابل، 

�سل�سات  �ساغو،  توابل،  زعفران  اأرز،  اجلوز،  اأو  اللوز  حلوى  برالني  بطاطا،  دقيق  فلفل، 

توابل، �سربات مثلجات، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، فطائر 

حلم، 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، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�سوكوألتة، بن ا�سطناعي، الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�س �سميد، 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، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي حلوى 

م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد 

حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 

حالوة طحينية، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة 

على األأرز، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب حمفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 

املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س �سوكوألتة، املو�س )حلوى( �سكريات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�س �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 7011، بناية جي ام جي، �سارع اأم هرير، عود ميثاء، بردبي، 
دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161600

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ستف�سارات عن األأعمال، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، 

عر�س ال�سلع، توزيع العينات، درا�سات ال�سوق، تاأجري مواد الدعاية واألإعالن، ن�سر ن�سو�س 

األأعمال،  عن  واألأخبار  املعلومات  التلفزيون،  عرب  واألإعالن  الدعاية  واألإعالن،  الدعاية 

تاأجري امل�ساحات األإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واألإعالن بالطلب الربيدي، 

األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات ألأعمال اأخرى، تاأجري وقت للدعاية واألإعالن فـي و�سائل األإعالم، خدمات 

املعاجلة  بالتجزئة،  البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س  األأ�سعار،  بني  املقارنة 

األإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة األإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، ت�سويق، 

تاأجري منا�سب للبيع، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، توفـري معلومات 

واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  األإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  األأعمال 

وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، برامج اإدارة وألء امل�ستهلكني، األإعالن فـي الهواء الطلق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فارم فري�س �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 7011، بناية جي ام جي، �سارع اأم هرير، عود ميثاء، بردبي، 
دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161325

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تثمني العقارات، اخلدمات التمويلية، اإدارة العقارات، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت # 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161327

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األإن�ساء، األإ�سراف على اإن�ساء املباين، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت # 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161331

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت # 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161450

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  البيانات،  معاجلة  اأجهزة 

برجميات حا�سوب م�سجلة، اأجهزة بينية ألأجهزة احلا�سوب، برامج حا�سوب برجميات قابلة 

من�سات  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  األآيل،  ال�سراف  اأجهزة  للتنزيل، 

لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي مات انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

111، الطابق األأول ايه وجن �سندرفـيال، ا�س. فـي. رود،  مكتب رقم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سانتاكروز )وي�ست(، مومباي  400 054، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161328

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توفـري ت�سهيالت لعبة الغولف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي تي تي ام اأوبري�سينز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 160 غرينرتي درايف، �سويت # 101 ان ذا �سيتي اأوف دوفر، كاونتي 

اأوف كينت، زيب كود 19904، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155160

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وكاألت  خدمات  األإعالنات،  ل�سق  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

واإعالن،  دعاية  ال�سوق،  درا�سات  العينات،  توزيع  احل�سابــــات،  تدقيـــق  التجارية،  املعلومات 

الدعايـــة واألإعـــالن عـــرب التلفزيون، خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، خدمات امل�سورة 

اأو دعائية،  املعار�س لغايات جتارية  املهنية، تنظيم  األأعمال  ا�ست�سارات  األأعمال،  اإدارة  فـي 

املعلومات واألأخبار عن األأعمال، الدعاية واألإعالن بالطلب الربيدي، اإدارة اأعمال الفنادق، 

جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، 

البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، خدمات املقارنة بني األأ�سعار، معلومات 

جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة األإدارية لطلبات 

ال�سراء، جتميع األح�سائيات، البحث عن كفالة، اإنتاج األأفالم األإعالنية، خدمات الت�سويق 

ا�ستعانة  املتعاقدين،  ملوردي اخلدمات  األأعمال  اإدارة  للبيع،  منا�سب  تاأجري  الهاتف،  عرب 

امل�ستهلكني، التفاو�س على  اإدارة وألء  بجهات خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، برامج 

عقود األأعمال با�سم الغري.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155161

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الرتبية البدنية، خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، األمتحانات 

التعليمية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، مدار�س احل�سانة، 

تاأجري معدات الغط�س، التعليم فـي املدار�س الداخلية، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، 

التدريب،  اإر�ساد  تدريبية،  اأو  تعليمية  ن�سائح  املهني  التوجيه  اجلمال،  م�سابقات  تنظيم 

األإر�ساد، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية.

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155155

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سيتون خلون،  م�ستح�ســــرات بكترييــــة للتخلــــيل، 

اأحما�س، م�ستح�سرات أل�سقة لل�سمادات اجلراحية، قلويات، كحول، مواد كيميائية حلفظ 

املواد الغذائية، اأمونيا، كحول األأميل، حم�س األأنرتانيليك، ارغن، ا�ستاتني، نيرتوجني، اأ�سمدة 

ت�ستخدم  كيميايئية  م�ستح�سرات  للتخمر  بكترييا  مبيدات  النرتيك،  حم�س  نيرتوجينية، 

الكال�سيوم،  كربيد  الكربونيك،  حم�س  كيميائية،  م�ستح�سرات  قواعـــد  النبيـــذ،  �سنـــع  فــــي 

كربون للمر�سحات للفالتر، م�ستح�سرات كيميائية لغايات علمية بخالف امل�ستخدمة لغايات 

طبية وبيطرية، كوا�سف كيميائية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية، بات لدباغة 

اجللود، مواد حافظة لال�ستخدام فـي ال�سناعة ال�سيدألنية، م�ستح�سرات لتجهيز اجللود، 

ق�سدة من التارتار لغايات �سيدألنية، كيماويات لف�سل الزيـــوت، اأ�ستـــرات، كلوريدات، اأثريات، 

اأك�سيد الكربون، زيوت لدباغة اجللود، م�ستتات البرتول، م�ستتات الزيت،  جليد جاف ثاين 

كيماويات قا�سرة للزيوت، كيماويات منقية للزيوت، هيدرات ماءات، الكربونيك، حم�س يودي، 

خمائر حليب ألأغرا�س كيميائية، ألنثنوم، ليثيم، اأمالح الذهب، اأك�سجني ألأغرا�س �سناعية، 

دباغي،  حام�س  �سوديوم،  �سيليكون،  �سيليكات،  خام،  ملح  اأولية،  مـــادة  بروتـــني  بوتا�ســـيوم، 

كيميائية،  لغايات  ال�سودا  بيكربونات  النادرة،  األأتربة  عنا�سر  اأكا�سيد  الطرطريك،  حم�س 

م�ستح�سرات حيوية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية، كريو�سوت لغايات كيميائية، 

ماء بحر لغايات �سناعية، جل رحالن كهربائي، اإ�سافات كيميائية للزيت، م�سنبتات اأخرى من 

األأن�سجة احليوية ألأغرا�س اأخرى غري األأغرا�س الطبية اأو البيطرية، حت�سريات األإنزمي 

لل�سناعات الغذائية، خمائر )احلليب( لالأغرا�س ال�سناعية، م�ستخل�سات ال�ساي لال�ستخدام 

فـي �سنع امل�ستح�سرات ال�سيدألنية، ه�سامة ع�سوية �سماد، م�ستخل�سات ال�ساي لال�ستخدام 

فـي  لال�ستخدام  فـيتامينات  خام،  مادة  ال�سيليكون  كربيد  التجميل،  م�ستح�سرات  �سنع  فـي 

�سنع املكمالت الغذائية، بروتينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة، بروتينات لال�ستخدام فـي �سنع 

املكمالت الغذائية، بروتينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة الغذائية، فـيتامينات لال�ستخدام فـي 

�سنع امل�ستح�سرات ال�سيدألنية، فـيتامينات لال�ستخدام فـي �سنع م�ستح�سرات التجميل.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1481(

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155156

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، زيت اللوز، �سابون اللوز، �سابون، م�ستح�سرات جتميلية 

اأقنعة  التجميل،  ألأغــرا�س  قطـــن  اأعواد  ال�سفاة،  طـــالء  حالقــــة،  �سابــــون  لال�ستحمــــام، 

لو�سن،  الب�سرة، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول  تبيي�س  الربغموت، كرميات  زيت  جتميلية، 

ملونات  األأرز،  خ�سب  من  عطرية  زيوت  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكــــون  كربـــيد  لل�سعـــر، 

لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�س م�ستعارة، �ستح�سرات جتميل للرمو�س، �سمع 

األإ�سكافـي، زيوت عطرية من الكباد، ماء الكولونيا، ملونات لغايات الزينة، اأطقم جتميل، 

م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني ألأغرا�س التجميل، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، 

م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، �سمع اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، مكياج، مواد 

دهنية ألأغرا�س التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني ألأغرا�س التجميل، زيت اليا�سمني، زيت 

اخلزامى، زيت الورد، غ�سوألت لو�سن، ألأغرا�س التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، 

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  اأظافر  �سامبو،  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات 

بالب�سرة، م�ساحيق مكياج، �سابون ألإزالة الروائح الكريهة، قطع من �سابون الزينة، اأقالم 

احلواجب، اأ�سباغ جتميلية، �سابون م�ساد للعرق، مواد جلخ �سنفرة، حليب اللوز ألأغرا�س 

التجميل، عطور زيوت طيارة، اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، ر�سوم 

زينة لل�سف ألأغرا�س التجميل، قاب�سات لالأوعية ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ق�سر 
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ال�سبار  م�ستح�سرات  م�سكـــرة،  لل�سعـــر،  �سرباي،  رذاذ  التجميل،  لغايــــات  األوان،  مزيـــالت 

ألأغرا�س جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري األأغرا�س الطبية، ملمعات �سفاة، �سامبو 

جاف، زيوت عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، علب اأحمر ال�سفاة، بال�سم لل�سعر، 

م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات الكوألجني لغايات جتميلية، خال�سات اأع�ساب 

لغايات التجميل.

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155157

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لغايات  كحول  طبية،  لغايات  زأللية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  زأللية  غذائية  مواد 

�سيدألنية، الدهايدات لغايات �سيدألنية، زيت ال�سبث لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام 

اأربطة �ساغطة، فحم  الدوائي،  اأك�سجـــني، ماء بحر لال�ستحمام  لغايات طبية، مغـــاط�س 

لغايات �سيدألنية، م�ستح�سرات للج�سوؤة، �سراب لغايات طبية، م�ستح�سرات �سيدألنية، 

م�ستح�سرات �سيدألنية كل�سية، م�ستح�سرات فـيتاأمينية، مطاعيم، منظفات لغايات طبية، 

�سمغ م�سطكاوي لالأ�سنان، عقاقري لغايات طبية، مغني�سيا لغايات �سيدألنية، ماء امللي�سا 

لغايات �سيدألنية، مياه معدنية لغايات طبية، اأمالح لغايات طبية، �سمادات جراحية، �ساي 

دوائي، زيوت دوائية، اأع�ساب دوائية، خال�سات تبغ مبيدات ح�سرية، غ�سوألت لو�سن، لغايات 
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اأم�سال، مواد مغذية للكائنات احلية الدقيقة،  �سيدألنية، مراهم عطرية لغايات طبية، 

للعناية  �سيدألنية  م�ستح�سرات  للحيـــ�س،  قطنـــية  �سدادات  �سيدألنية،  لغايـــات  خـــردل 

بالب�سرة، م�ستح�سرات �سيدألنية لعالج ق�سرة الراأ�س، بالزما الدم، مقويات ادوية، اأربطة 

كتف لغايات جراحية، طرطري لغايات �سيدألنية، زيت تربنتني لغايات �سيدألنية، خالت 

اأ�سيتات، لغايات �سيدألنية، اأحما�س لغايات �سيدألنية، اأربطة أل�سقة لغايات طبية، اغذية 

حمية معدة لغايات طبية، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية، �سراب دوائي، يوديدات قلوية 

لغايات �سيدألنية، نظائر لغايات طبية، م�ستح�سرات اأنزميية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

من عنا�سر نادرة لال�ستخدام الب�سري واحليواين، اأحما�س اأمينية لغايات طبية، مطهرات 

غ�سوألت  غذائية،  اإ�سافات  الغـــذاء،  اإلـــى  معدنيــــة  اإ�سافات  اجلروح،  لتنظيف  كيميائية 

حبوب  طبية،  لغايات  اأك�سجني  حية،  اأن�سجة  جراحية  رقع  الطبي،  لال�ستخــــدام  مهبلـــية 

�سكل حبوب  القمح، خمرية على  براعم  الت�سمري، مكمالت غذائية من  التنحيف، حبوب 

لي�ست لال�ستخدام الطبي، دجن ألأغرا�س ال�سيدألنية، مكمالت غذائية من دجن، مكمالت 

غذائية من الربوتني، كحول لال�ستخدام ال�سيديل، اأ�سماغ جراحية، م�ستح�سرات لعالج 

الطبي  لال�ستخدام  دقيقة  حية  كائنات  م�ستح�سرات   ،pharmaceuticals ال�سباب،  حب 

والبيطري، حماقن معباأة لغايات طبية، �سابون م�ساد للجراثيم، غ�سول م�ساد للجراثيم، 

لو�سن طبي ملا بعد احلالقة، �سامبو طبي، لو�سن طبي لل�سعر، �سامبو جاف طبي، �سابون 

مطهر، �سابون طبي، لوبولني لغايات �سيدألنية.

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155158

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

واقــــيات  النبـــ�س،  مراقبة  اأجهزة  نب�س،  مقايي�س 

للك�سف  حتليل  اأجهزة  األأ�سنان،  لتقويــم  مطاطيـــة  اأربطـــة  األأ�سنان،  عالج  لغايات  اأ�سنان 

عن البكترييا لغايات طبية، اأجهزة لفحــــ�س احلمـــ�س النووي واحلم�س الريبي النووي 

لغايات طبية،  اإبر  اأحزمة بطن، م�سدات بطن،  لغايات طبية،  اأ�ساور  الطبي،  لال�ستخدام 

قفازات  بال�سوائل،  اجل�سم  حقن  اإبر  مطاطية،  �سمادات  ت�سريحية،  للمفا�سل  �سمادات 

م�سخنة  األأ�سنان، خمدات  لطـــب  ت�ستخدم  مقاعد  طبـــية،  لغايــــات  �سيـــور  طبــــية،  لغايات 

كهربائية لغايات طبية، اأ�سنان ا�سطناعية، علب اأدوات اجلراحني واألأطباء، خمدات لغايات 

طبية، اأجهزة طب األأ�سنان، اأقنعة للطاقم الطبي، اأجهزة اللوازم الطبية، اأجهزة لعالج حب 

ال�سباب، اأم�ساط القمل، جهاز مراقبة الدهون فـي اجل�سم، اأجهزة فح�س الدم، كرا�سي ذات 

ذراعني لغايات طبية اأو طب اأ�سنان، مالقط جراحية، اأدوات عالجية كهربائية، اأكيا�س ثلج 

لغايات  لغايات طبية، م�سابيح كهربائية  اإبر حقن، كمادات بطن، حماقن  لغايات طبية، 

طبية، اأقنعة تخدير، اأجهزة واأدوات طبية )واأدوات متري�س(، مالءات �سحب ألأ�سرة املر�سى، 

اإ�سفنج جراحي،  اأدوات لغ�سل جتاويف اجل�سم،  جفنات ق�سعات، لغايات طبـــية، م�ســـارط، 

اأجهزة ومعدات جراحية، مثاقب لالأ�سنان، دبابي�س لتثبيت األأ�سنان األ�سطناعية، م�سارط 

لف�سد الدم، مرايا ألأطباء األأ�سنان، حماقن، اأنابيب ت�سريف لغايات طبية، جم�سات لغايات 

طبية، اأجهزة لال�ستن�ساق، اأدوات النفخ والر�س، فكوك ا�سطناعية، حقائب معدة لالأدوات 

طبية،  لغايات  خ�سي�سا  م�سنوع  اأثاث  للجراحني،  مرايا  ا�سطناعـــية،  اأطـــراف  الطبية، 

للتنف�س  اأجهزة  ال�سرياين،  الدم  قيا�س �سغط  اأجهزة  ا�سطناعي ألأغرا�س جراحية،  جلد 

و�سائد  لغايات طبية،  للعمليات، خمدات هوائية  ا�سطناعية، منا�سد  اأثداء  األ�سطناعي، 

هوائية لغايات طبية، حقن لغايات طبية، مالءات جراحية معقمة، اأجهزة كهربائية لطب 

اإبر  لغايات طبية،  بديل، موازين حرارة  �سعر  لغايات طبية،  كهربائية  بطانيات  األأ�سنان، 

األإبري، �سمادات  للوخز  اأدوات كهربائية  العمليات،  الطبي، مالب�س خا�سة بغرف  الوخز 

اأجهزة  ا�سطناعية، مدياألت  العظام، رقع جراحية مواد  لغايات جتبريية جبائر  جب�سية 

ديلزة، اأدوات تقومي األأ�سنان، حاويات م�سنوعة خ�سي�سا للنفايات الطبية.
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حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155159

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سعر،  �سباغة  قبعات  م�ستعارة،  �سوارب  �سعر جمدول،  �سعر مزيف،  �سعـــر،  اأربـــطة  اإبـــر، 

اأ�سرطة لرتوي�سات ال�ستائر، و�سالت �سعر، �سعر اأو وبر.

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155162

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سعر،  ت�سريح  الطبية، خدمات  العيادات  خدمات 

فني  خدمات  الطبية،  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  م�ست�سفـيات،  التجميل،  �سالونات  خدمات 

الن�سائح  الطبي،  التمريــ�س  التمريــ�س،  دور  األأ�سنان، خدمـــات  الب�سريات، خدمات طب 

خدمات  الت�سميــ�س،  خدمــات  الو�سم،  ال�سعــر،  زراعــة  التقومييــة،  اجلراحــة  ال�سيدألنيــة، 

املنتجعــات ال�سحيــة، اإعداد ال�سيدألين للو�سفات، خدمات مراكز ال�سحة، خدمات الطب 

التكميلي، ا�ست�سارة �سحية، اإزالة ال�سعر بال�سمع، خدمات تقومي األأ�سنان، ثقب اجل�سد.

حممد  �سيد  العالجية  امل�سحات  حلجز  انرتنا�سيونال  بادرا  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

�سيد عبداللـه الرفاعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

برج  ال�سامل،  فهد  �سارع   ،16 ق�سيمة   ،14 قطعة  القبلة،  الكويت،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بانا�سونك، دور 29، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160876

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الكيذا للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3
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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: 140251
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1371 فـي 2020/12/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: حممد ريا�ص و�سريكه �ص.م.م   
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: رواد ال�سالم �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1239 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/2/2م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/2/14م
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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
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

180312
�سولن �سيكوألته جيدا �ساناي 

فـي تيكاريت انونيوم �سريكيتي
2022/2/16التجارة وال�سناعة

280497
مارينا جلف تريدينغ

 كو ال ال �سي
2014/5/1التجارة وال�سناعة

2001/10/21التجارة وال�سناعةكابيتال ريكورد�س ال ال �سي39284

2001/10/21التجارة وال�سناعةكابيتال ريكورد�س ال ال �سي49285

2001/10/21التجارة وال�سناعةكابيتال ريكورد�س ال ال �سي59286

679948
نيبون بنيوماتيك 

مانوفاكت�سرينغ كو, ليمتد
2014/3/26التجارة وال�سناعة

792800
ال�سركة القطرية لالأقمار 

ال�سناعية
2016/2/25التجارة وال�سناعة

2014/2/13التجارة وال�سناعة�سركة بي ام اي العاملية878589

2014/2/13التجارة وال�سناعة�سركة بي ام اي العاملية978590

2014/2/13التجارة وال�سناعة�سركة بي ام اي العاملية1078594

2014/2/17التجارة وال�سناعة�سركة بي ام اي العاملية1178592

2014/4/21التجارة وال�سناعة�سركة بي ام اي العاملية1278593

2014/2/17التجارة وال�سناعة�سركة بي ام اي العاملية1378591
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2014/4/17التجارة وال�سناعة3 ام كومباين1479101

2016/1/5التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1579609

2014/9/2التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1679606

2014/9/2التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1779605

2016/1/5التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1879607

2019/2/20التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1979608

2014/8/25التجارة وال�سناعةا�س. �سي. جون�سون اند �سن, انك2082190

2001/8/28التجارة وال�سناعةوولف اويل كوربوري�سن218105

2014/11/4التجارة وال�سناعةمريك كي جي اأ اأ2282471

2329026
كاردينال هيلث تكنولوجيز,

 ال ال �سي
2007/1/29التجارة وال�سناعة

2429960
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2013/12/3التجارة وال�سناعة

2529961
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2013/12/3التجارة وال�سناعة

2629962
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2013/12/3التجارة وال�سناعة

2729963
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2013/12/3التجارة وال�سناعة

2829964
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2013/12/3التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2929965
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2013/12/3التجارة وال�سناعة

3029959
ريني�سا�س اليكرتونيكز 

كوربوري�سن
2006/3/9التجارة وال�سناعة

3179165
اأمرييكان �سبورتينج جودز 

كوربوراي�سن
2015/8/6التجارة وال�سناعة

2008/5/2التجارة وال�سناعةا�ستيال�س فارما انك3239404

3329858
مانيتووك كران كومانيز,

 األ األ �سي
2005/6/29التجارة وال�سناعة

2007/11/7التجارة وال�سناعةاأوكلي, اإنك3428639

2014/2/10التجارة وال�سناعة�سديقي القاب�سة �س.ذ.م.م3578641

2014/2/10التجارة وال�سناعة�سديقي القاب�سة �س.ذ.م.م3678642

2014/2/13التجارة وال�سناعة�سديقي القاب�سة �س.ذ.م.م3778643

2014/3/26التجارة وال�سناعة�سديقي القاب�سة �س.ذ.م.م3878644

3983009
�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد, ال ال �سي
2015/3/16التجارة وال�سناعة

4079463
�سركة اأبناء �سالح عبدالعزيز 

بابكر للتجارة والتعهدات
2016/4/7التجارة وال�سناعة

2014/3/20التجارة وال�سناعةجوهرة للمجوهرات �س.ذ.م.م4179176

2014/3/20التجارة وال�سناعةجوهرة للمجوهرات �س.ذ.م.م4279177

4380007
اإل جي هاو�سهولد اآند هيلث 

كاير اإل.تي.دي
2014/5/1التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

4429069
هورووث انرتنا�سيونال 

ريج�سرتي�سن, ليمتد
2005/11/29التجارة وال�سناعة

2014/1/7التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك4579242

2014/1/7التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك4679243

2014/1/7التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك4779244

2014/2/11التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك4879922

2014/2/11التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك4979923

2014/5/21التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك5082030

2014/5/21التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك5182031

2014/5/21التجارة وال�سناعةاأدفان�س ماقازين ببلي�سرز اإنك5282032

2005/10/9التجارة وال�سناعةنيكاي جلف �س.م.ح5329188

2014/3/13التجارة وال�سناعة�سوأليل برايفت ليمتد5479179

5580151
األتريا دريلينج تيكنولوجيز,

 اإل بي
2014/6/25التجارة وال�سناعة

2013/7/9التجارة وال�سناعةجائزة األأملا�س للتجارة �س.م.م5677870

2013/7/9التجارة وال�سناعةجائزة األأملا�س للتجارة �س.م.م5777871

2012/10/9التجارة وال�سناعة�سركة تاأجري للتمويل �س.م.ع.ع5872726

2012/10/9التجارة وال�سناعة�سركة تاأجري للتمويل �س م.ع.ع5972728

2013/10/22التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي العاملية �س.م.م6079069
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2015/3/4التجارة وال�سناعة�سكت�سرز يو ا�س ايه انك6183565

2014/11/16التجارة وال�سناعةانرجيزر براندز II, ال ال �سي6280717

2014/11/16التجارة وال�سناعةانرجيزر براندز II, ال ال �سي6380718

2005/9/21التجارة وال�سناعةاإنرجايزر براندز, ال ال �سي6430864

2012/10/21التجارة وال�سناعةمغامرات ات�س كيو ذ.م.م6570216

2006/4/16التجارة وال�سناعةهاويل هولدينج غيه ام بي ات�س6631927

2007/1/29التجارة وال�سناعةهاويل هولدينج غيه ام بي ات�س6731928

2014/10/19التجارة وال�سناعةكوبارت, انك6882445

2015/11/9التجارة وال�سناعةامياك�س كوربوري�سن6980968

2014/5/13التجارة وال�سناعةامياك�س كوربوري�سن7080969

2005/9/21التجارة وال�سناعةباول انرتنا�سيونال ا�س ايه7130354

7279598
راي�سنغ كانز يو ا�س ايه, 

األ األ �سي
2014/3/26التجارة وال�سناعة

7379599
راي�سنغ كانز يو ا�س ايه, 

األ األ �سي
2014/4/21التجارة وال�سناعة

7479600
راي�سنغ كانز يو ا�س ايه,

 األ األ �سي
2014/3/26التجارة وال�سناعة

7579134
�سركة حممد واأحمد اخلنجي 

�س.م.م
2013/12/24التجارة وال�سناعة
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م�سعب بن خلفان بن علي ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج للمعادن الثمينة �ش.م.م

يعلن م�شعب بن خلفان بن علي ال�شيابي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اخلليج للمعادن الثمينة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٢٤٥٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٢٥٥ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٩٨٧٨٧٦٩  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن �سيف الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو �سعيد للم�ساريع املتكاملة - تو�سية

للم�شاريع  �شعيد  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الغافري  �شيف  بن  �شعيد  بن  اأحمد  يعلن 
املتكاملة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٧٤٦٧٢، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٢٢١١١٩  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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وارث بن حمود بن �سعيد اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعهد العاملي لالإدارة والتكنلوجيا �ش.م.م

يعلن وارث بن حمود بن �شعيد اخلرو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة املعهد العاملي لالإدارة 
والتكنلوجيا �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١١٧٨٧٩، وللم�شفي 
وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  الر�سيل ال�سناعية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٣٣٠٠٨٩  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عاطف بن حممد بن ح�سن ن�سر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيالر معدات املياه واملقاوالت �ش.م.م

املياه  معدات  �شيالر  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ن�شر  ح�شن  بن  حممد  بن  عاطف  يعلن 
واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٨٨٠٢٣، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥٨٢٠٩٥٠  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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 املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرموز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن املكتب اآلإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جرموز للتجارة 
واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٤٤١٤٧، وفقا آلتفاق 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/١/٢٢م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
  الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - �سكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣ 

�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم:  ٢٤١١٧١٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سامية لال�ستثمار العقاري �ش.م.م

يعلن املكتب اآلإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ال�شامية لال�شتثمار 
العقاري �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٥٨٩٠٩، وفقا آلتفاق 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/١/٢٢م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
  الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - �سكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣ 

�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم:  ٢٤١١٧١٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالل الفتح للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�شابات اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شالل 
 ،١٣١٠٩٧٤ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  الفتح 
وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٧٩٦٦٦٤٠٤  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اأبو متام - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية الإدارة النقل والطرق �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو متام - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفـيــة ال�شركة العمانية آلإدارة 
وفقا  بالرقم ١٣٢١٨١٨،  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  والطرق  النقل 
آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/١/٢٣م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: ٥٧ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٧١٥٥٥١٦٣  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سوف للت�سوق �ش.م.م
يقوم  اأنـه  اآلقت�شادية  واآل�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلن 
بت�شفـيــة �شركة املر�شوف للت�شوق �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجـــاري بالرقم 
١١٦٥٥١٦، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٦م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركة 
التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
    والية �سناو - حمافظة �سمال ال�سرقية 

�ش.ب: ١٥١ ر.ب: ٤١٨
هاتف رقم: ٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأوالد عليجم للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واآل�شت�شارات اآلقت�شادية اأنـه يقوم بت�شفـية �شركة 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  وامل�شجلة لدى  للتجارة �ش.م.م،  اأوآلد عليجم  م�شاريع 
١١٦١٠٨٢، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٦م، وللم�شفي وحـده حق متثيـل ال�شركة 
التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  والية الكامل والوافـي - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: ٥٣ ر.ب: ٤١٢
هاتف رقم: ٩٦٠٤٠٨٠٦  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد اإ�سماعيل �سعيد او�سنجلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النطاق للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد اإ�شماعيل �شعيد او�شنجلي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة النطاق للتجارة واملقاوآلت 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٢١٩٢٥٩٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  ال�سعادة - والية �ساللة - حمافظة ظفار 

�ش.ب: ١٨١٩٣ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٤٨٦٣٤٢  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

يو�سف بن �سليمان بن حممد ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفانو�ش امل�سئ ال�ساملة - تو�سية

امل�شئ  الفانو�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�شكيلي  حممد  بن  �شليمان  بن  يو�شف  يعلن 
ال�شاملة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٦٠٥٧٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: ٧٧ ر.ب: ٣١٥ 
هاتف رقم: ٩٩٣٥٩٢٣٠  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

مو�سى بن �سامي بن خلف ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرائد للحلول �ش.�ش.و

يعلن مو�شى بن �شامي بن خلف ال�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة الرائد للحلول �ش.�ش.و، 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٤٢٩٩٩٤، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ١٣٥٩ ر.ب: ١٣٢

هاتف رقم: ٩٦٤٤٤٧٩٥  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن �سليمان بن عامر العزري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد و�سلطان العزري للتجارة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �شليمان بن عامر العزري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة حممد و�شلطان العزري 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ٦٠٨٦٧٤٨، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٣٣٠٩٥٥٣  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

عمر بن حممد بن نا�سر امل�سكري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر بن حممد امل�سكري للتجارة - تو�سية

يعلن عمر بن حممد بن نا�شر امل�شكري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة عمر بن حممد امل�شكري 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٧٥١٤، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٤٢٠ ر.ب: ٤٢١

هاتف رقم: ٩٢١٣٤١٢٩  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سريفة بنت حميد بن نا�سر االأ�سخرية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا �سحار املميزة للتجارة �ش.�ش.و

تعلن �شريفة بنت حميد بن نا�شر اآلأ�شخرية اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة زوايا �شحار املميزة 
للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٦٠٢١٦، وللم�شفية 
وحـدها حق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٤٢٤٧٤٩٤  
كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�سفــيةعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

مكتب املهاد لال�ست�سارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثنائي املتاألق �ش.م.م

يعلن مكتب املهاد لال�شت�شارات اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة الثنائي املتاألق �ش.م.م، وامل�شجلة 
لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٠١٧٥٥، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/١/٢٨م، 
وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٨٠٠ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سليمان بن هدوب بن حمد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنجم للخدمات اللوج�ستية �ش.م.م

للخدمات  املنجم  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  املالكي  حمد  بن  هدوب  بن  �شليمان  يعلن 
اللوج�شتية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٦٣١٧٤، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/١٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٩٤٩ ر.ب: ١٢١

هاتف رقم: ٩٣٨٨٨٨٦٨  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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منري بن علي بن �سليمان العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مريان ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

يعلن منري بن علي بن �شليمان العجمي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة مريان ال�شاملة للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٦٨٧٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٢٢٤ ر.ب: ١١٢

هاتف رقم: ٩١١٧٣٦٦٦  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن علي بن �سامل العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حممد بن علي العمراين واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلـن حممد بن علي بن �شامل العمراين ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة حممد بن علي العمراين 
واأوآلده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٧٤٤١٧، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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خالد بن �صامل بن حمد ال�صوافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حميط املغدر للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن خالد بن �شامل بن حمد ال�شوافـي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة حميط املغدر للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقم ١١٢٦١٥١، عن انتهاء 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�صليمان بن عبداللـه بن �صليمان الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرق االأو�صط الأنابيب ال�صلب اخلا�صة �ش.م.م

يعلـن �شليمان بن عبداللـه بن �شليمان الغافري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة ال�شرق االأو�شط 

الأنابيب ال�شلب اخلا�شة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجل الـتجاري بالرقـــم ١٢١٧٢٢٦، 

امل�صفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

ح�صام بن خمي�ش بن �صامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع االأطل�ش لالأعمال املتحدة �ش.م.م

يعلـن ح�شام بن خمي�ش بن �شامل املحروقي ب�شفـتـه امل�شفــي ل�شركة م�شاريع االأطل�ش لألأعمال 

انتهاء  عـــن   ،١٣٢٤٦٤٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

جا�صم بن حممد بن �صامل العمبوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املثايل للبنية التحتية �ش.م.م

يعلـن جا�شم بن حممد بن �شامل العمبوري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة املثايل للبنية التحتية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٥٠٣٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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م�صعود بن عبداللـه بن م�صعود البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ق�صر الزمان للتجارة - تو�صية

الزمان  ق�شر  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  البلو�شي  م�شعود  بن  عبداللـه  بن  م�شعود  يعلـن 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨١٢٢٥، عـــن انتهاء 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغر�صوب ل�صناعة املقطورات �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــي 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  املقطورات  ل�شناعة  الغر�شوب  ل�شركــــة 

امل�صفــيبالرقـــم ١٢٠٤٢٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ للرتاث وال�صياحة �ش.م.م

للرتاث  �شموخ  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـته   - قانونيون  - حما�شبون  االإقليمي  املكتب  يعلـن 

وال�شياحة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٥٩٤٢، عـــن انتهاء 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

را�صد بن ها�صل بن را�صد ال�صليمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمل ال�صحراء احلديثة - تو�صية

يعلـن را�شد بن ها�شل بن را�شد ال�شليمي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركة جمل ال�شحراء احلديثة - 

تو�شيـــة، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقــــــــم ١١١٠٠١٦، عـــن انتهـــــاء اأعــمــــال 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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مكتب ماأوى للم�صاريع املتحدة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قاعة النور ال�صاطع لالأفراح �ش.م.م

يعلـن مكتب ماأوى للم�شاريع املتحدة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية ب�شفـته امل�شفــي 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  لألأفراح  ال�شاطع  النور  قاعة  ل�شركة 

بالرقـــم ١١٦١٩٧٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي

�صهيل بن �صعيد بن اأحمد عكعاك
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ن�صيم �صلكوت للتجارة - تو�صية

يعلـن �شهيل بن �شعيد بن اأحمد عكعاك ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة ن�شيـم �شلكوت للتجارة - 

تو�شيـــة، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١١٧٢٠٧، عـــن انتهـــــاء اأعــمـــال 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

اأحمد بن بخيت بن اأحمد قطن
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة را�صد بن علي ال�صيابي للتجارة - ت�صامنية
ال�شيابي  اأحمد قطن ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة را�شد بن علي  اأحمد بن بخيت بن  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٨٠٤٩، عـــن انتهاء 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�صيف بن �صامل بن �صيف احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ينابيع اجليزة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن �شيف بن �شامل بن �شيف احلو�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة ينابيع اجليزة للتجارة - 

ت�شامنيـة، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢٥٠٣١٨، عـــن انتهـاء اأعــمــــال 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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مكتب امل�صت�صار للتدقيق واال�صت�صارات املحا�صبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صالزوبورجر اأملنيوم �صحار �ش.م.م

يعلـن مكتب امل�شت�شار للتدقيق واال�شت�شارات املحا�شبية ب�شفـتـه امل�شفــي ل�شركة �شالزوبورجر 

عـــن   ،١٠٢٠١٠٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  �شحار  اأملنيوم 

امل�صفــيانتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

هيثم بن ثاين بن حارث الفرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأكادميية التاأثري  �ش.م.م

يعلـن هيثم بن ثاين بن حارث الفرعي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة اأكادميية التاأثري �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٤١٠٧٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�صفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

حبيب بن حممود بن يو�صف الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جانز خلدمات حقول النفط والتجارة �ش.م.م

خلدمات  جانز  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  الزدجايل  يو�شف  بن  حممود  بن  حبيب  يعلـن 

حقول النفط والتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤١٥٠٨، 

امل�صفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�صامل بن ماجد بن حمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كانرتي هيل العاملية �ش.م.م

يعلـن �شامل بن ماجد بن حمد احلجري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة كانرتي هيل العاملية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٤٨٩٨٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

-192-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨١(

�سامل بن �سعيد بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم املحافظة للتجارة - تو�سية

 - يعلـن �سامل بن �سعيد بن حممد الهنائي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركة ن�سيم املحافظة للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٣٠٧٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

امل�سفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمح املا�سي لالإن�ساء والتعمري - ت�سامنية

يعلـن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة الرمح املا�سي لإلإن�ساء 

عـــن   ،١٠٩٨٧٥٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - والتعمري 

امل�سفــيانتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
عبدالعزيز بن �سامل بن �سعيد ال�سديري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء جمان الوطنية - ت�سامنية

يعلـن عبدالعزيز بن �سامل بن �سعيد ال�سديري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سحراء جمان 

عـــن   ،١١٢٠٥١٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - الوطنية 

امل�سفــيانتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
حمود بن حمد بن حمود البحري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحري واخلمي�سي املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حمود بن حمد بن حمود البحري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة البحـــري واخلمي�ســي 

املتحدة للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٤٣٨٩، 

امل�سفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عفار العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة 

عـــن   ،١١٣٧٦٠٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العامليــة  عــفار 

امل�صفــيانتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
حممد بن �صالح بن حمد اآل فنه العرميي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز الفالح للت�صوق �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شالح بن حمد اآل فنه العرميي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة مركز الفألح 

١٦٩٠٤٦٩، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم  للت�شـــوق �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
را�صد بن �صعيد بن خمي�ش الكيومي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع �صم�ش البلد احلديثة - ت�صامنية

يعلـن را�شد بن �شعيد بن خمي�ش الكيومي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة م�شاريع �شم�ش البلد 

عـــن   ،١٠٩٩٣٧٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  - ت�شامنيـــة،  احلديثـــة 

امل�صفــيانتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
�صلطان بن �صعيد بن �صامل العزري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأر�ش البي�صاء املتحدة �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن �شعيد بن �شامل العزري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة االأر�ش البي�شاء املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٦١٩٧٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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را�صد بن خلفان بن �صامل الهطايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صاجد العاملية �ش.�ش.و

يعلـن را�شد بن خلفان بن �شامل الهطايل ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة �شاجد العاملية �ش.�ش.و، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١٩٥٦٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�صفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
عو�ش بن علي بن �صبيح الهنائي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل الرحاب للتجارة - ت�صامنية

يعلـن عو�ش بن علي بن �شبيح الهنائي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة تألل الرحاب للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٩٢٥٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
حممد بن حمود بن �صليمان الرا�صدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل الذهب االأبي�ش �ش.م.م

الذهـــب  ل�شركــــة عالــــم  امل�شفــي  الرا�شدي ب�شفـتـــــه  �شليمــان  يعلـن حممــد بن حمــود بن 

انتهاء  عـــن   ،١٢٨٩١٣٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  االأبي�ش �ش.م.م، وامل�شجلـة 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
عبداللـه بن حمود بن علي ال�صرجي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة علي وعبداللـه احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن عبداللـه بن حمود بن علي ال�شرجي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة علي وعبداللـه احلديثة 

للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٠٥٠١، 

امل�صفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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اإبراهيم بن �صامل بن اأحمد الكندي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناظر دار�ش الذهبية - تو�صية

 - الذهبية  دار�ش  ل�شركــــة مناظر  امل�شفــي  الكندي ب�شفـتـــــه  اأحمد  �شامل بن  اإبراهيم بن  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٨٩٦٤٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
�صامل بن حممد بن يو�صف ال�صواعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط القو�ش �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حممد بن يو�شف ال�شواعي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة خط القو�ش �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٩٩٠١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�صفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

�صباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفالح للتنمية واال�صتثمار �ش.م.م

يعلـن �شباح بن اأحمد الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة الفألح للتنمية واال�شتثمار �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٢٦٧٨١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�صفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأر�ش للنفط والغاز �ش.م.م

يعلـن �شباح بن اأحمد الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة  االأر�ش للنفط والغاز �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٣٣٦٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

امل�صفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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خالد بن حممد بن �صامل اخلنب�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدر البداية املتحدة للتجارة - تو�صية

يعلـن خالد بن حممد بن �شامل اخلنب�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة بدر البداية املتحدة 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٠١٤٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�صفــي
عي�صى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء اأكرب للتجارة �ش.م.م

اأكرب  اأبناء  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  الزدجايل  عبدالرحمن  بن  مراد  بن  عي�شى  يعلـن 

انتهاء  عـــن   ،١٣٣٨٩٣٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
 عي�صى بن عبداللـه بن �صليمان احلمادي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كوادر ال�صويق للتجارة واملقاوالت - تو�صية

ال�شويق  كوادر  ل�شركــــة  امل�شفــي  ب�شفـتـــــه  �شليمان احلمادي  بن  يعلـن عي�شى بن عبداللـه 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٧٥٤١، 

امل�صفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
هالل بن �صليمان بن �صامل احل�صيني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأهل العزم التجارية �ش.م.م

يعلـن هألل بن �شليمان بن �شامل احل�شيني ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة م�شاريع اأهل العزم 

التجارية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٦٦٩٠، عـــن انتهاء 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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اأحمد بن خمي�ش بن �صعيد ال�صناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ديرة النواخذة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن اأحمد بن خمي�ش بن �شعيد ال�شناين ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة ديرة النواخذة للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٣٣٥٦٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

اأحمد بن يعقوب بن �صيف االأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اإ�صراقة الفجر الرائدة �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن يعقوب بن �شيف االأغربي ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة اإ�شراقة الفجر الرائدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٧٣٨٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

امل�صفــيالت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
عبداللـه بن حممد بن حمد احلكماين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوارد اخل�صراء للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن حممد بن حمد احلكماين ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة املوارد اخل�شراء 

انتهاء  عـــن   ،١٠٤٨٦٧٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
طالب بن جميل بن �صعيد اجلابري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع نور�ش العود للتجارة - ت�صامنية

يعلـن طالب بن جميل بن �شعيد اجلابري ب�شفـتـــــه امل�شفــي ل�شركــــة م�شاريع نور�ش العود 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٨١٨٠، عـــن انتهاء 

امل�صفــياأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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عمر بن �سعيد بن نا�سر احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اليافا للتجارة - تو�سية

يعلـن عمر بن �صعيد بن نا�صر احلو�صني ب�صفـتـــــه امل�صفــي ل�صركــــة اليافا للتجارة - تو�صية، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٤١٧٦٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
�سعيد بن حمد بن �سامل الها�سمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الغبي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �صعيد بن حمد بن �صامل الها�صمي ب�صفـتـــــه امل�صفــي ل�صركــــة ن�صيم الغبي للتجارة - 

ت�صامنية، وامل�صجلـة لــدى اأمانـة ال�صجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٥٨١٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
عامر بن نا�سر بن حممد الغيثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الوافـي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن عامر بن نا�صر بن حممد الغيثي ب�صفـتـــــه امل�صفــي ل�صركــــة تالل الوافـي للتجارة 

عـــن   ،١٠٣٠١١٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة  - ت�صامنية،  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
عزمي جعفر ح�سني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية  ل�سركة جعفر ح�سني اإبراهيم و�سركاه �ش.م.م

يعلـن عزمي جعفر ح�صني ب�صفـتـــــه امل�صفــي ل�صركــــة جعفر ح�صني اإبراهيم و�صركاه �ش.م.م، 

الت�صفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٧٣١٨٦٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�صجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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