
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٨٢(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

                                                                 وزارة العـدل وال�سـوؤون القانونيـة
�ســادر فـــي ٢0٢3/٢/٢0 بتخويل �ضفة ال�ضبطية  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٢٨/٢0٢3 

الق�ضائية لبع�ض موظفـي جهاز ال�ضرائب.

                                                                 وزارة التنميـــة االجتماعيـــة 
فـــي ٢0٢3/٢/٨ بتغيري م�ضمى اجلمعية  �ســادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٤٢/٢0٢3 

العمانيــة للخدمــات النفطــية ليكــون "اجلمعية 

العمانية للطاقة )اأوبال(".

                           هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
اأحكـــام  بعــ�ض  بتعديـــل  فـــــي ٢/٢/٢0٢3  �ســـــادر  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــــم ١/٢0٢3 

الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ضتهلك.

ا�ضتـــــــــــــدراك.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
        وزارة العمــــل

اإعــالن ب�ضاأن طلب ت�ضجيل نقابة عمالية.

رقم 
ال�سفحة

األأحد ٥ �سعبان ١٤٤٤هـ                                                                 املوافــق ٢٦ فربايــــر ٢0٢3م
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رقم 
ال�سفحة

١٦

١١7

١٢3

١٢٨

١٢9

١٢9

١30

١30

١3١

١3١

١3٢

١3٢

١33

١33

١3٤

١3٤

١3٥

١3٥

١3٦

١3٦

١37

١37

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
األإعالنات اخلا�ضـــة بالن�ضــر عــن طلبـات ت�ضجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ضاأن العالمات التي مت التاأ�ضري فـي ال�ضجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�ضاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�ضجلة.

ا�ضتـــــــــــــدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املدرج للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روابي �ضمائل للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضماء املغرب للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة األأول لتاأجري املعدات والنقل �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضواء اآفاق امل�ضتقبل للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة  حممد علي الريامي و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املغربي لتجارة التجزئة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بيويتي ايفو للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خط الفالح للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البا�ضم املتطورة للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية لل�ضركـة املتحدة للمنتجات األأ�ضمنتية - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع التوبي املتحدة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضدف اخلليج الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع الق�ضبية للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة كتارا للخدمات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع البناء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضواهد اخلابورة للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العناين التجارية �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جبال اخلويرية للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة األأن�ضب لل�ضيارات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضروق بابل للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو العذراء للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية لل�ضركة الوطنية ملا وراء البحار �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اأطياف ال�ضحاري للتجارة واملقاوألت �ض.م.م. 

للتجـــارة  احلديثـــة  العامـــرات  اإعمـــار  ل�ضركـة  الت�ضفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة ال�ضحائـــب الربونزيـــة للتجــــارة مـــحدودة 

امل�ضوؤولية �ض.م.م.

الربيعي  �ضلطان بن عبداللـه  بن  ل�ضركـة حممد  الت�ضفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�ضريكه للتجارة واملقاوألت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة ب�ضائر نزوى اجلديدة - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بهجة النخيل الوطنية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة األأ�ضلوب الرفيع للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة نور جنم اخلليج العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة درب العطاء للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة الذاريات للتجارة وال�ضناعة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اأبو دغمال الغيالين للتجارة - تو�ضية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة الطري األأ�ضود احلديثة للتجارة - تو�ضية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة ن�ضائم ظفار للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة مل�ضات اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اخلابورة العقارية - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اجلمل العربي للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة العال للوحات الطرق �ض.م.م.

رقم 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة مهارات اخلليج العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة األتفاق لالأعمال الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة م�ضعود بن علي املنذري واأوألده للتجارة - تو�ضية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة حدراء للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة �ضيف ال�ضعيدي احلديثة و�ضريكه للتجارة 

واملقاوألت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة نور�ض م�ضقط للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اأ�ضواء القرم للتجارة واملقاوألت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة نور اخل�ضراء ال�ضاملة - ت�ضامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة مقامات اخلليج �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة وليد الدولية لال�ضتثمار �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اأوال لالأعمال �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اإعمار املدن ال�ضاملة للتجارة واملقاوألت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة األأمل املن�ضود للتجارة - ت�ضامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة �ضقر الغّبي للتجارة واملقاوألت - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركـة اإ�ضراقة جعالن الع�ضرية - تو�ضية.

رقم 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

وزارة العـدل وال�شـوؤون القانونيـة
قــرار وزاري

رقــم 2023/28
بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية لبع�ض موظفـي جهاز ال�شرائب

ا�ستنادا اإلى نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز 
اإلإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٤/٣٢،

واإلى قانون اإلإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٩/٩7،
واإلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢00٩/٢8،

واإلى قانون ال�سريبة اإلنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢01٩/٢٣،
واإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢0٢0/1٢1، 

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

املــادة األأولـــــى

فـي نطاق  كل   - ال�سرائب  فـي جهاز  املرفق  فـي اجلدول  الواردة  الوظائف  �ساغلو  يخول 
اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام نظام حت�سيل ال�سرائب والر�سوم 
وغريها من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز اإلإداري للدولة امل�سار اإليه، وقانون �سريبة 
الدخل امل�سار اإليه، وقانون ال�سريبة اإلنتقائية امل�سار اإليه، وقانون �سريبة القيمة امل�سافة 

امل�سار اإليه، واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا إلأحكامها.

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

�شـدر فـي: 29 من رجـــــــب 1444هـ
املوافـــــق: 20 من فربايــــر 2023م

د. عبداللـه بن محمد بن �شعيد ال�شعيدي 
 وزيــــــــــــــر العــــــــــــدل وال�ســـــــــــوؤون القانونيــــــــــــة 

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

اجلـــدول املرفـــق بالقــرار الــوزاري 

رقــــم 2023/28

بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية لبع�ض موظفـي جهاز ال�شرائب

الــوظيفـــــــــةم

مدير عام املديرية العامة الثانية لل�سرائب1

مدير عام التح�سيل٢

مدير دائرة الت�سجيل٣

مدير دائرة اإلمتثال ال�سريبي٤

مدير دائرة ال�سرائب املبا�سرة5

مدير دائرة ال�سرائب غري املبا�سرة6

مدير دائرة اإلمتثال ال�سريبي لكبار اخلا�سعني7

مدير دائرة ال�سرائب املبا�سرة لكبار اخلا�سعني8

مدير دائرة ال�سرائب غري املبا�سرة لكبار اخلا�سعني٩

مدير دائرة اإلإيرادات ال�سريبية10

مدير دائرة التنفيذ اإلإداري11

مدير دائرة اإل�سرتدادات1٢

مدير دائرة التعاون الدويل1٣

مدير دائرة مكافحة التهرب ال�سريبي1٤

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

وزارة التنميـة االجتماعيـة 

قـرار وزاري 

رقم 2023/42

ا�ستنادا اإىل قانون اجلمعيات األأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14،

واإىل القرار الوزاري رقم 2001/322 باإ�سهار اجلمعية العمانية للخدمات النفطية،

واإىل موافقة اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2022/11/14م ب�ساأن تغيري م�سمى اجلمعية 

العمانية للخدمات النفطية اإىل اجلمعية العمانية للطاقة )اأوبال(،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعدل م�سمى "اجلمعية العمانية للخدمات النفطية" الوارد فـي املادة )1( من القرار الوزاري 

رقم 2001/322 امل�سار اإليه، ليكون م�سماها اجلديد "اجلمعية العمانية للطاقة )اأوبال(".

املــادة الثانيـــة

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

�صدر فـي: ١٧ مـن رجــــــــــــب ١444هـ

املوافــــق:   ٨  مـن فربايــــــــر 2023م

د. ليلى بنت اأحمد بن عو�ض النجار

وزيـــــــــــــرة التنميـــــــــــــــــة األجتماعيـــــــــــــة
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هيئـــة حمايــة امل�ستهلك
قـــرار

رقم 2023/1
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء هيئة حماية امل�ستهلك،
واإلى نظام هيئة حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53، 

واإلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك ال�سادرة بالقرار رقم 2017/77،

واإلى موافقة جمل�س الوزراء،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة حماية امل�ستهلك، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

ي�ستبدل بن�س املادة رقم )2( من الالئحة التنفيذية لقانون حماية امل�ستهلك امل�سار اإليها، 
الن�س اآلآتي: 

"للجهات املعنية اقرتاح التعديالت على اأحكام الالئحة وعر�سها على جمل�س الوزراء 
لالعتماد، فاإذا اعتمدها وجب على رئي�س املجل�س اتخاذ اإجراءات التعديل".

املــادة الثانيــــة

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

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

�ســدر فـي: 11 من  رجــــــب 1٤٤٤هـ
املـوافـــــق:  2   من فربايــــر 2023م

د. �سعــــود بــن حمـــود بــن اأحمــد احلب�ســي
وزيــر الثـروة الزراعيـة وال�سمكية وموارد املياه
رئـيـــ�س جملــ�س اإدارة هيئـــة حـمـــايــة امل�ستهــلك
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ا�ستـدراك 

فـي �سـ�أن الن�سيـد الوطنـي

لزم التنويه اإىل اأنه قد وقع خطاأ مادي عند ن�سر املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/2 بتعديل 

امللحق رقم )3( املرفق بقانون علم الدولة و�سعارها ون�سيدها الوطني، املن�سور فـي اجلريدة 

الر�سمية العدد )1330(، ال�سادر فـي 29 من جمادى الثانية 1441هـ، املوافق 23 من فرباير 2020م، 

اإذ ورد فـي )اأوال: الن�سيد( من امللحق امل�سار اإليه كلمة:

)ال�سيـــــاء(

وال�سحيــــح هــــو :

)�سـيـــــــــاء(
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

اأن  �سلطنة عمان  لعمــال  العام  واالحتــاد  العمالية  واالحتادات  العماليــة  النقابـــات  وعمـــل 

جمموعة من عمال �سركــة )راأ�س اجلنز لل�سيافة( تقدمــوا اإلــى املديريـــة العامـــة للرعايـــة 

العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية، ولكل مت�سرر احلق فـي االعتـرا�س على 

هـذا الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات 

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�س، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

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 : 160897

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعطور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اجلمال للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160947

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واألإعالن واإدارة وتوجيه األأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1900 خمي�س م�سيط 61961، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3806.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160882

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع دراجات هوائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن �سعيد العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160358

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأع�ساب الطبيعية، البيع باجلملة 

للعطور وم�ستلزمات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن �سلطان للتجارة واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 109255

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتركيب معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الور�س احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151815

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: في�سل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136286

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�سنف  املعلوماتية  بال�سبكة  العناوين  وقوائم  األأدلة  ون�سر  واألإعالن  الت�سويق  خدمات 

رقم 35.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمارت تك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136287

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سميم واإن�ساء برامج وتطبيقات ومواقع ال�سبكة املعلوماتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمارت تك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155715

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فانيلة، اإزار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الرافع للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155973

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل)ال�سموع، �سموع معطرة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 390 هافلوك رود، # 05-01 كينغز �سنرت، �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156478

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)األأجهزة واألأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 

الفوتوغرافـي وال�سينمائي واألأجهزة واألأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واألإ�سارة 

واملراقبة )األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف 

اأو  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل  اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية،  اأو تنظيم 

ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية 

النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الرقمية،  الت�سجيل  رقمية وغريها من و�سائط 

اأجهزة الكمبيوتر، برامج  البيانات،  اآألت حا�سبة، معدات معاجلة  اآألت ت�سجيل النقد، 

كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكنو بالزا لتجارة الكمبيوتر ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 242908، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأوىل للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156941

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: في�سل لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157851

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زألل بي�س للطعام)اللحوم واألأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات 

)جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  حمفوظة  وخ�سراوات  فواكه  اللحم، 

احلليب،  ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات 

حمفوظ(،  احلار)فلفل  الفلفل  خملل  لالأكل،  ال�ساحلة  والدهون  الزيوت 

زألل بي�س ألأغرا�س الطهو، لنب األبوميني، اأجلينات ألأغرا�س الطهو، لوز 

احليوانات  عظم  نخاع  األأن�سوفة،  �سمك  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  األألوفريا  مطحون، 

للطعام، هري�س تفاح، حلم مملح، بقول حمفوظة، �سجق من الدم، زيت عظام معد لالأكل، 

مرق حلم، ركازات مرق اللحم، م�ستح�سرات ألإعداد مرق اللحم، مرق حلم، ركازات مرق 

اللحم، زبدة، زبدة لب ال�سوكوألتة، زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهند، زبدة فول �سوداين، كرمية 

الزبدة، كافيار، حلوم مطبوخة، جبنة، رقائق فواكه، رقائق بطاطا، زبدة لب ال�سوكوألتة، 

حلزون �سدفـي )غري حي(، زبدة الكاكاو، زبدة جوز الهند، جوز هند جمفف، دهن جوز 

الهند، زيت جوز الهند، زيت لفت للطعام، ركازات مرق اللحم، ركازات مرق اللحم، زيت ذرة، 

النهر )غري حي(، ق�سدة )منتجات  بال�سكر(، �سرطان  توت بري مطبوخ فواكه مطبوخة 

طحالب  خال�سات  حية(،  )غري  ق�سريات  كبة،  بطاطا،  رقائق  خمفوقة،  ق�سدة  األبان(، 

�ساحلة  دهون  لالآكل،  �سالح  بي�س  متور،  اللنب،  خثارة  بال�سكر،  مغطاة  للطعام)فواكه 

بي�س  م�سحوق،  بي�س  بي�س،  كحويل،  غري  بي�س  �سراب  لالأكل،  �ساحلة  زيوت  لالأكل، 

مواد  اخلبز،  ل�سرائح  دهن  على  حتتوي  خماليط  الهند،  جوز  دهن  لال�ستهالك،  حلزون 

دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، اأطعمة من اخل�سراوات املخمرة )الكيمت�سي(، خمرية 

)فيليه(،  طرية  �سمك  �سرائح  )فيليه(،  طرية  �سمك  �سرائح  الطهو،  ألأغرا�س  احلليب 

حي،  غري  �سمك  الب�سري،  لال�ستهالك  �سمك  دقيق  ال�سمك،  من  معدة  غذائية  منتجات 

�سمك حمفوظ، �سمك مملح، بي�س ال�سمك املعالج، �سمك معلب، رقائق بطاطا، زيت الكتان 

ألأغرا�س الطهو، منتجات غذائية معدة من ال�سمك، فواكه مثلجة، فواكه جممدة، رقائق 

فواكه، هالم )جلي( الفواكه، ق�سور فواكه، فواكه حمفوظة، فواكه حمفوظة فـي الكحول، 

اأ�سا�سها الفواكه، فواكه مغطاة  لب فواكه، �سلطة فواكه، فواكه مطبوخة، اأطعمة خفيفة 

جيالتني  حمفوظ،  ثوم  حية،  غري  ال�سيد،  حلوم  معلبة،  فواكه  مثلجة،  فواكه  بال�سكر، 

)هالم( للطعام، خيار خملل، مربى زجنبيل، �سمك ف�سيخ، حم�س )عجينة احلم�س(، غراء 

ال�سمك للطعام، مربيات، جلي )هالم( للطعام، ع�سري خ�سراوات للطبخ، كفري )م�سروب 

من  )م�سروب  كومي�س  اللنب(،  من  )م�سروب  كفري  للطعام  هالم،  جيالتني  اللنب(،  من 
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دهنية(  )مادة  اللي�ستني  اأع�ساب بحرية حمم�سة،  اللنب(،  كومي�س )م�سروب من  اللنب(، 
الكبد، عجينة  الطهو، حلم  ألأغرا�س  الكتان  بذر  زيت  الطهو، عد�س حمفوظ،  ألأغرا�س 
قليلة  بطاطا  رقائق  حي(،  )غري  بحري  جراد  حي(،  )غري  بحري  �سرطان  الكبد،  حلم 
للطعام،  احليوانات  عظم  نخاع  فواكه،  مربى  نباتي،  �سمن  ال�سفراء،  الذرة  زيت  الدهن، 
حلوم، خال�سات حلم، هالم حلم، حلم حمفوظ، حلم معلب، حلوم مملحة، حليب، لنب 
خمفوق  حليب،  منتجات  فيها(،  ال�سائد  هو  احلليب  )يكون  احلليب  م�سروبات  األوميني، 
احلليب، مو�سية األأ�سماك، مو�سية اخل�سار، فطر حمفوظ، بلح البحر )غري حي(، بندق 
حم�سر، زيت زيتون للطعام، زيتون حمفوظ، ب�سل حمفوظ، حمار )غري حي(، زيت لب 
فول  زبدة  الكبد،  حلم  عجينة  الكبد،  حلم  عجينة  للطعام،  نخيل  زيت  للطعام،  النخيل 
خملالت،  فواكه،  ق�سور  للطعام،  بكتني  حمفوظة،  بازألء  معالج،  �سوداين  فول  �سوداين، 
بطاطا،  رقائق  بطاطا،  رقائق  بطاطا،  رقائق  غذائية،  كمادة  معد  طلع  غبار  خملالت، 
فطائر بطاطا مقلية، حلوم دواجن غري حية، بي�س م�سحوق، قريد�س )غري حي(، بروتني 
اإنفحة  للطعام،  لفت  زيت  لالأكل  �ساحلة  دهون  زبيب،  فواكه،  لب  الب�سري،  لال�ستهالك 
)خمرية اللنب من معدة العجل(، �سلطة فواكه، �سلطة خ�سراوات، �سلمون، �سمك مملح، 
حلوم مملحة، �سردين، خملل امللفوف، �سجق، عجينة �سجق، خيار البحر، غري حي، بذور 
جمربي،  حية،  غري  ق�سرية،  اأ�سماك  �سم�سم،  زيت  املعاجلة،  ال�سم�س  عباد  بذور  معاجلة، 
غري حي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك الب�سري، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه، بي�س 
اخل�سراوات،  �سوربة  م�ستح�سرات  ال�سوربة،  ألإعداد  م�ستح�سرات  لال�ستهالك،  حلزون 
�سوربات، فول �سويا حمفوظ للطعام، حليب ال�سويا )بديل احلليب(، جراد بحري، غري 
ال�سم�سم(،  ال�سم�س للطعام، طحينية )عجينة بذور  حي، دهن ما�سية للطعام، زيت عباد 
اأع�ساب بحرية حمم�سة، توفو )فول �سويا خممر(، ع�سري بندورة للطبخ، معجون بندورة، 
كر�س )معدة(، كماأة حمفوظة، �سمك تونا، ع�سري خ�سراوات للطبخ، �سلطة خ�سراوات، 
خ�سراوات  جمففة،  خ�سراوات  مطبوخة،  خ�سراوات  اخل�سراوات،  �سوربة  م�ستح�سرات 
خمفوقة،  ق�سدة  خمي�س،  لنب  للطعام،  طحالب  خال�سات  معلبة،  خ�سراوات  حمفوظة، 

بيا�س بي�س، لنب رائب )زبادي(، لنب رائب )زبادي(، �سفار بي�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 75169، ر.ب: 11578، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157852
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون)م�ساحيق للمثلجات ال�ساحلة لالأكل، منقوعات غري طبية، جلي 
لال�ستهالك  الكتان  بذور  خمرية،  )�سل�سة(،  كت�ساب  )حلويات(،  فواكه 
معكرون  معكرونة،  )حلويات(،  حلوى  قطع  )حلويات(،  �سو�س  الب�سري، 
)معجنات(، رقائق ذرة، دقيق ذرة، دقيق ذرة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، 
ب�سكويت من ال�سعري املنبت )امللت(، خال�سة ال�سعري املنبت )امللت( للطعام، 

دقيق،  الب�سري، مالتوز، ماء مالح، مرزبانية، مايونيز،  �سعري منبت )ملت( لال�ستهالك 
للحلويات،  نعناع  املنزلية،  اللحم، فطائر حلم، مطريات حلوم لالأغرا�س  �سل�سات مرق 
اخلردل،  دقيق  خردل،  موزيل،  الفاكهة،  حلوى  مو�سية  �سوكوألتة،  مو�سية  للطعام،  دب�س 
دقيق حم�سر من النودلز )املعكرونة الرقيقة(، نودلز )معكرونة رقيقة(، جوزة الطيب، 
رقائق �سوفان، طعام اأ�سا�سه ال�سوفان، دقيق �سوفان، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، فطائر 
حمالة )بانكيك(، معكرونة، عجينة لوز، عجينة كيك، عجينة فول ال�سويا )توابل(، عجني 
اأغذية ن�سوية، فطائر باللحم، اأقرا�س حمالة )حلويات(، فطائر، معجنات، حلويات فول 
�سوداين، فلفل، حلويات بالنعناع، فلفل )توابل(، البي�ستو األإيطالية )�سل�سات(، ب�سكويت 
بالزبدة، بتي فور )كعك(، فطائر، فطائر حلم(، يان�سون جنمي)بيتزا، بو�سار، دقيق بطاطا 
للطعام، م�سحوق كيك، م�ساحيق للبوظة، برالني )حلوى اللوز اأو اجلوز(، ملح حلفظ املواد 
الغذائية، �سمع النحل)عكرب(، مهلبية، كي�س )فطرية ك�سرتد(، رافيول )فطائر باجلبنة 
اأرز، وجبات خفيفة  اأقرا�س  اأرز،  وال�سل�سة احلمراء(، مقبـالت )توابل(، �سعريية رقيقة، 
�سلطة،  توابل  �ساغو،  )توابل(،  زعفران  اأفرجني، جلي ملكي، قر�سلة،  األأرز، خبز  اأ�سا�سها 
ملح طعام، ملح حلفظ املواد الغذائية، �سندوي�سات، �سل�سة بندورة، �سل�سات )توابل(، مواد 
متا�سك ال�سجق، ماء البحر للطهو، توابل، �سميد،  �سراب )مثلجات(، وجبات خفيفة اأ�سا�سها 
)توابل(،  ال�سويا  فول  عجينة  )مثلجات(،  �سراب  األأرز،  اأ�سا�سها  خفيفة  وجبات  احلبوب، 
دقيق �سويا، �سل�سة �سويا، �سباغيتي )معكرونة رفيعة(، بهارات، فطائر �سينية، يان�سون 
املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  )حلويات(،  �سو�س  اأ�سابع  للطعام،  ن�سا  جنمي، 
�سكر، حلويات ال�سكر، �سو�سي، حمليات طبيعية، حلويات �سكرية، حلويات بالنعناع، تبولة، 
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تاكو )تورتيال ذرة مقلية(، تابيوكا، دقيق التابيوكا للطعام، تورتات )كيك بالفواكه(، �ساي، 
�ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي(، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد)عوامل تغليظ 
بدون  خبز  للطعام،  كركم  )التورتيال(،  ذرة  كعكة  بندورة،  �سل�سة  الغذائية،  املواد  لطهو 
خمرية، فانيال )منكهة(، فانيلني )بديل للفانيال(، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل 
للقهوة، �سعريية )نودلز(، �سعريية رقيقة، خل، كعكة الوفل، ماء البحر )للطهو(، اأع�ساب 
األ�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  توابل،)القهوة  بحرية  اأع�ساب  )توابل((،  بحرية 
األأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر 
واحللويات، احللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل األأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، 
اخلردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج، فلفل حلو، حلوى لوز، عجينة لوز، 
يان�سون، م�ستح�سرات عطرية للطعام، قهوة ا�سطناعية، م�سحوق اخلبيز، �سودا اخلبيز 
)بيكربونات ال�سودا ألأغرا�س الطهو(، �سعري مطحون، �سعري مق�سر، دقيق ال�سعري، دقيق 
البقول، �سمع نحل، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوألتة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، 
)منكهات(،  العطرية  الزيوت  للم�سروبات بخالف  منكهات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
عوامل  اخلبيز(،  )�سودا  الطهو  ألأغرا�س  ال�سودا  بيكربونات  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
متا�سك البوظة )مثلجات �ساحلة لالأكل(، ب�سكويت، خبز، خبز زجنبيل، خبز اإفرجني، لب 
خبز، كعك، عجينة كيك، م�سحوق كيك، كيك، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 
اأقرا�س اأرز، حلوى، براعم نبات الكرب املخللة، كراميل )حلوى(، نكهة الكرف�س، م�ستح�سرات 
احلبوب، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، برغر جبنة )�ساندوي�سات(، با�ستا)علكة، هندباء 
برية )بدائل للقهوة(، رقائق )منتجات حبوب(، �سوكوألتة، م�سروبات �سوكوألتة مع حليب، 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوألتة، الت�ساوت�ساو )توابل(، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، 
كاكاو مع  كاكاو، م�سروبات  )بهار(،  قرنفل  كب�س  )بهار(،  )توابل(، قرفة  مقبالت هندية 
ا�سطناعية، م�سروبات  الكاكاو، قهوة، قهوة  اأ�سا�سها  كاكاو، م�سروبات  حليب، منتجات 
قهوة مع حليب، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، قهوة غري 
اأ�سا�سها القهوة، توابل، حلويات، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد،  حمم�سة، م�سروبات 
كعك حملى، ملح، رقائق ذرة، دقيق ذرة، دقيق ذرة، ذرة، مطحونة، بو�سار )حب الذرة(، ذرة 
حمم�سة، �سل�سة فواكه )�سل�سات(، ك�سك�س )�سميد(، ب�سكويت، بوظة )اآي�سكرمي(، كرمية 
املايونيز  �سل�سة  من  كرمية  الطبخ،  ألأغرا�س  )طرطور(  باخلردل  املايونيز  �سل�سة  من 
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باخلردل )طرطور( ألأغرا�س الطهو، كاري )بهار(، ك�سرتد، توابل �سلطة، مثلجات �ساحلة 
لالأكل، خال�سات للمواد الغذائية، عدا اخلال�سات األإيرثية والزيوت العطرية، معاجني 
اأغذية ن�سوية، اأغذية ن�سوية، خمائر للعجني، رقائق ذرة، رقائق ذرة، رقائق �سوفان، 
الزيوت  للم�سروبات بخالف  لوز منكهات  العطرية(، عجينة  الزيوت  منكهات بخالف 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  للكيك  منكهات  العطرية، 
منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية، 
بذور كتان لال�ستهالك الب�سري، دقيق، منتجات طحن الدقيق، اأقرا�س �سكرية )حلويات(، 
العطرية،  والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية،  للمواد  خال�سات  ن�سوية،  اأغذية 
طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك )تثليج(، لنب جممد )حلويات مثلجة(، 
لنب جممد )حلويات مثلجة(، جلي فواكه )حلويات(، اأع�ساب ب�ساتني حمفوظة )توابل(، 
زجنبيل )بهار(، خبز زجنبيل، غلوكوز ألأغرا�س الطهو، اإ�سافات غلوتني ألأغرا�س الطهو، 
غلوتني حم�سر كمواد غذائية، دب�س ال�سكر، �سل�سات مرق اللحم، برغل للطعام الب�سري، 
مهلبية باحلليب للطعام، حالوة طحينية، طبقة مل�ساء كال�سائل للحم اخلنزير، قوالب 
من البقوليات عالية ن�سبة الربوتني، ع�سيدة الذرة، ع�سيدة الذرة املطحونة، ع�سل نحل، 
�سعري مق�سر، �سوفان مق�سر، بوظة )اآي�سكرمي(، عوامل متا�سك البوظة، ثلج للمرطبات 
لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  مثلج،  �ساي  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  املنع�سة، 

مثلجات �ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

ال�سعودية،  العربية  اململكة  الريا�س،   ،11578 ر.ب:   ،75169 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157853
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  كحولية)البرية  غري  فواكه  خال�سات 
والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من 
امل�سروبات،  لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه 
مياه غازية، م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية، حليب اللوز )م�سروب(، 
م�سروب األألوفريا غري الكحويل، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، 
برية، ماء ال�سعري، م�سروبـــات غري كحوليــــة، م�ستح�ســـرات لتح�سيــر 

امل�سروبات، م�سروبات م�سل اللنب، ع�سري تفاح غري كحويل، كوكتيالت غري كحولية، اأقرا�س 
حمالة للم�سروبات الفوارة، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، خال�سات لتح�سري امل�سروبات، 
خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، ع�سائر فواكه، �سراب 
فواكه غري كحويل، جعة زجنبيل، برية زجنبيل، ع�سري عنب غري خممر، م�سروبات غري 
اأ�سا�سها الع�سل، خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، م�سروبات تواترية،  كحولية 
ع�سري فواكه، م�سروب غري كحويل حم�سر من حبوب اجلاودار، ليمونا�سة، م�ستح�سرات 
لتح�سري م�سروب الليكيور الكحويل، ماء الليثيا، برية �سعري منبت )ملت(، ماء �سعري منبت 
)ملت(، حليب اللوز )م�سروب(، برية)حليب الفول ال�سوداين )م�سروب غري كحويل(، مياه 
فواكه  رحائق  عنب،  ع�سري  املعدنية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  )م�سروبات(،  معدنية 
ع�سري  م�سروبات  كحولية،  غري  فواكه  خال�سات  كحولية،  غري  م�سروبات  كحويل،  غري 
فواكه غري كحولية، م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل، �سراب اللوز، اأقرا�س حمالة 
للم�سروبات الفوارة، حليب الفول ال�سوداين )م�سروب غري كحويل(، م�ساحيق للم�سروبات 
الفوارة، �سراب الف�ساغ )م�سروب غري كحويل(، ماء معدين فوار، �سربات )م�سروبات(، ماء 
فاكهة مركز  امل�سروبات، ع�سري  لعمل  فاكهة مركز  �سربات )م�سروبات(، ع�سري  ال�سودا، 
)م�سروبات(،  طماطم  ع�سري  الينابيع(،  )ماء  ال�سحية  ال�سرب  مياه  الليمونا�سة،  لعمل 
ع�سري خ�سراوات )م�سروبات(، ماء الليثيا، مياه طبيعية فوارة، مياه )م�سروبات(، مياه 

ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع(، م�سروبات م�سل اللنب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

ال�سعودية،  العربية  اململكة  الريا�س،   ،11578 ر.ب:   ،75169 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157982
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)اأ�سباه مو�سالت، دوائر متكاملة، �سرائح ) دوائر متكاملة(، اآألت حا�سبة، 
اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ذاكرة الكمبيوتر، اأجهزة حا�سوب، املكونات املادية فـي 
اأجهزة احلا�سوب، مكونات اأجهزة الكمبيوتر لتعدين العملة امل�سفرة، خزائن مهياأة ألأجهزة 
احلا�سوب، مواد ألأنابيب الكهرباء )األأ�سالك والكابالت(، لوحات حتكم )كهربائية(، مراوح 

تربيد داخلية ألأجهزة احلا�سوب، مفاتيح كهربائية، حموألت التو�سيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني مايكروبت اإلكرتونيك�س تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 801، هانغ�سينغ �ساين�س اآند تكنولوجي تاور، غاوك�سني �ساوث 
6تي اإت�س رود، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158298
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)األأجهزة واألأدوات العلمية واملالحية وامل�سحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 
الوزن  قيا�س  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  واألأدوات  واألأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرافـي 
اأجهزة واأدوات لو�سل الطاقة  والقيا�س واألإ�سارة واملراقبة )األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة ت�سجيل  التحكم فيها،  اأو  اأو تنظيمها  اأو تكثيفها  اأو حتويلها  اأو فتحها  الكهربائية 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية واأقرا�س ت�سجيل، اآليات 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآألت ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، معدات ملعاجلة البيانـــات، 
الغوا�سني،  ،اأقنعــة  الغــو�س  بـــدألت  حوا�ســب، احلوا�سيــب واأجهــزة احلوا�سيــب الطرفيــة، 
�سدادات األأذن للغوا�سني وال�سباحني، قفازات للغوا�سني، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، 

اأجهزة اإخماد النريان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفيون للتجارة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 41551، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123ر.ب: 111
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159900

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربواز اجلميل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160768

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل)ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة لالأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ املزن الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160880

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبراج ال�سويق احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160906

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل بيع املواد الغذائية والزيوت العطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادميية اإغناء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160908

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفاطات الثدي )اأجهزة اإلكرتونية ل�سفط حليب األأم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار البو�سعيدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160909

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين، األ�ست�سارات املعمارية)ا�ست�سارات الهند�سة املعمارية(، 

ت�سميم  األأرا�سي،  م�سح  الداخلي،  الديكور  ت�سميم  األإن�ساء،  وخمططات  ت�ساميم  ر�سم 

اأبحاث  الداخلي،  الت�سميم  ر�سم اخلرائط،  املدن، خدمات  التخطيطية، تخطيط  الفنون 

فـي جمال ت�سييد األأبنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160911
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سيارات،  عجالت  للمركبات،  عجالت  الربية،  للمركبات  وعجالت  اإطارات  رفع  عربات 
ملوازنة عجالت  اأثقال  املركبة،  اإطارات لعجالت  �سبائك معدنية،  امل�سنوعة من  العجالت 
اأدوات  للمركبات،  املركبات، مدا�سات  داخلية ألإطارات وعجالت  اأنابيب  املركبات،  واإطارات 

مانعة ألنزألق اإطارات وعجالت املركبات، قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويل برو�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5347 اإ�س. فالنتيا واي، �سويت 200، جرينوود فيليدج، �سي او 80111، 
الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160913
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو الرتفيه، تعليمات الريا�سة البدنية، توفري  اأو املناف�سات للتعليم  تنظيم املباريات 
ت�سهيالت ريا�سية، تنظيم املباريات الريا�سية، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، 

خدمات املع�سكرات الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، تاأجري املالعب الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول نق�سي للتجارة واملقاوألت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160914

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح معدات امل�سانع، املقاوألت والبناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم عرب البحار للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160916

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات، �سيانة املركبات، خدمات الكهربائيني، تركيب واإ�سالح األأجهزة الكهربائية، 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفرة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160918

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات م�سخمة، اأجهزة ب�سرية، لقيا�س الفتحات، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية، عد�سات 

مكربة، �سال�سل للنظارات، عد�سات عينية، خيوط للنظارات، عد�سات تقومي الب�سر ب�سرية 

مرايا  للنظارات،  ب�سرية عد�سات  نظارات  ب�سرية  نظارات مكربة  ب�سرية  �سيئية  عد�سات 

ب�سرية عد�سات أل�سقة، نظارات �سم�سية، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للنظارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبلة للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160919

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومنتجات  وال�سكريات  واحللويات  الغذائية  املواد  من  املنزلية  للماأكوألت  ال�سلع  عر�س 

املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنم الظاهرة للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160920

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعمري للم�ساريع املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160921

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات البنوك وامل�سرفية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك �سحار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160922
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات البنوك وامل�سرفية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك �سحار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160924
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيـــارات ذات حمــــرك)ال�سيارات، املركبـــات، حمركـــات ال�سيـــارات، مركبـــات نقــل الركـــاب، 
ال�ساحنات، حمركات احلافالت، �ساحنات الرافعة ال�سوكية، هياكل املركبات(، حافالت لها 

ميزات القطارات، �ساحنات، حافالت، عربات رفع، اأج�سام �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي واى دي كومباين ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سنــزن،  اجلديــد،  دابنــغ  حي  كوي�سونـــغ،  �سارع  پانـــان،  طريــق  رقــم،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

جمهورية ال�سني ال�سعبية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160925
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)خدمات الدعاية، العمليات التجارية والتنظيم واألإدارة، اخلدمات املكتبية، 
األإدارة  املنتجات واخلدمات،  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  التجارية  وامل�سورة  املعلومات  توفري 
التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات األآخرين، توفري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي 
ال�سلع واخلدمات، خدمات وكالة األ�سترياد والت�سدير، ترويج املبيعات لالآخرين، الت�سويق، 
اختيار  فـي  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية  معلومات  ال�سراء(،  ألأوامر  األإدارية  املعاجلة 
اإتاحة  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  األإدارة  معاجلة  اخلدمات،  اأو  املنتجات 
�سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، 

ترويج املبيعات لالآخرين، ت�سويق، املعاجلة األإدارية لطلبات ال�سراء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي واى دي كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  طريــق پانـــان، �سارع كوي�سونـــغ، حي دابنــغ اجلديــد، �سنــزن، جمهورية 
ال�سني ال�سعبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160928
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديارنا لالأغذية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160935

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1900 خمي�س م�سيط 61961، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160960

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما حممد للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160961

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  ع�سائر  كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات 

�سرب م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفالح لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160874

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية األأولى لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160879
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�س القدم، اأردية �سروالية، قمي�سوألت �سرتات ن�سوية ق�سرية �سدارات مالب�س داخلية 
مالب�س كتانية، �سرتات، جوارب ق�سرية، قم�سان، قم�سان ق�سرية األأكمام، مالب�س، قبعات، 
مالب�س جاهزة، بنطلونات، مالب�س خارجية، �سدارات، معاطف، تنانري، بيجامات، ف�ساتني، 
ا�ستحمام،  مباذل  �سباحة،  اأثواب  ا�ستحمام،  �سراويل  مالب�س  جاكيتات  لل�سدر،  م�سدات 
اأحذية، اأربطة راأ�س مالب�س قم�سان داخلية مالب�س داخلية قم�سان ن�سف كم تي - �سريت 

بنطال �سيق ال�سراويل ف�ساتني بلوز، مالب�س داخلية كتانية لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبال براند هولدينجز، ال ال �سي.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1407 برودواي، نيويورك، 10018، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:اأبوغزالة للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160883
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سغف العاملية لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160884

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبداع األأيادي البي�ساء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160887

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة األأ�سمنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركن األأخ�سر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160890

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نزل تراثية )فندق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيوف بيت اجلبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160892

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة الزرقاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160894

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األزدياد العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160895

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت املعلومات التجارية)وكالة األأعمال التجارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة املوارد ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160896

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات املطابخ واملطاعم والفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ساتني الفيحاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160898

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سالمة  بال�سحة  املتعلقة  والعملي  النظري  التدريب  عر�س،)اأعمال  العملي  التدريب 

املهنية بكافة اأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معهد بوليغلوت عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160899

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرب األأفق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160904

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فورا للم�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160907

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الي�سر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161915

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ا�ستف�سارات عن األأعمال، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برق م�سقط الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161256

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهنائي للتطوير العقاري واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158961

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141936 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درع ال�سمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 150549 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البور�سة العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158459 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية )مدن الت�سلية واألألعاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوة األإبداع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160587 

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة الطابوق املفرغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآمرين العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160971 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحفة الفنية للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160972 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خديجة بنت حمدون احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160973 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن )موؤ�س�سات ووكاألت الدعاية واألإعالن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق الوافـي احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160974 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س، الغ�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مقنيات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160975 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأع�ساب الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت اجلمال الوردي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160976 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج حللول األختبار وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160977 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطلع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160978 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل امل�سرق الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160979 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بن حيدر الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160981 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج حللول األختبار وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160983 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب األأبواب والنوافذ )�سنع وتركيب وبيع النوافذ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سيب لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160984 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ســـاء  البـــناء، البنـــاء بالطـــوب، معاجلة املباين ملنـــع الرطوبــــة، 

و�سيانة خطوط األأنابيب، تنظيـــف ال�سطــوح اخلارجيــة للمباين، 

واخلارجية،  الداخلية  األأ�سطح  دهان  املباين،  عزل  املباين،  اإن�ساء  على  األإ�سراف  األإن�ساء، 

التج�سي�س و�سع طبقة اجل�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سعود بن بخيت املقبايل للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160985 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منكهات للقهوة، وبودرة الكاكاو، وم�ساحيق ل�سنع املثلجات، واملنتجات ال�سكرية لتزيني 

قوالب الكعك، والتوابل، والبهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البمبا�سي وال�سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160986 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات األإقامة والفنادق واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحر العربي للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160987 

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مــن  �سمك معلب، منتجات غذائــية  تونا، حلوم معلبة،  �سمــــك 

ال�سمـــك، خ�ســـراوات معلبـــة، زبـــدة الفـــول ال�ســـوداين، الفواكه 

املح�سرة، بقول حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجليد الدولية )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160992 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليح الهواتف واحلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدرة الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160998 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  التجميل،  مواد  ألإزالة  مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل 

للعناية  طبية  غري  مطهرات  نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  لغايات  الكوألجني 

بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، غ�سوألت مهبلية ألأغرا�س ال�سحة 

ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق، معطر هــــواء مـــع اأعـــواد )عيدان( خ�سبية، م�ستح�سرات جتميل 

ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  تنظــــيف،  مب�ستحـــ�سرات  م�سربـــة  الطفل  مناديل  لالأطفال، 

اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(، طالء اجل�ســـم  ألأغرا�س جتميلية، ملمع 

ألأغـــرا�س التجميل، �سائل مطاطي )ألتك�س( لطالء اجل�سم ألأغرا�س التجميل، ورقة جمفف، 

زيت اللوز، �سابون اللوز، كهرمان عطر، �سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، �سابون 

طبا�سري  م�سحوق  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  ألأغرا�س  قطن  اأعواد  ال�سفاة،  طالء  حالقة، 

اأمالح ق�سارة،  املدبوغ،  الب�سرة، م�ستح�سرات ق�سر اجللد  تبيي�س  للتجميل، كرميات  نقي 

ملمع اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، كربيدات املعادن مواد �سحج �سنفرة، 

ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة، رماد بركاين للتنظيف، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات  كربيد 

جتعيد ال�سعر، زيوت عطرية من الكباد، ماء الكولونيا، ملونات لغايات الزينة، اأطقم جتميل، 

مزيالت البقع، اأقالم جتميلية، كرميات �سقل، كرميات جتميلية، �سودا الغ�سيل للتنظيف، 

اإزالة  م�ستح�سرات  طبية،  ولغايات  الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات 

املكياج، م�ستح�سرات اإزالة األألوان، م�ستح�سرات اإزالة الطالء، كولونيا، بخور، زيوت عطرية، 

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

زيت  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل،  ألأغرا�س  دهنية  مواد  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات 

اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، زيت الورد، زيوت 

ألأغرا�س الزينة، اأيونون عطر، غ�سوألت لو�سن، ألأغرا�س التجميل، خال�سات النعناع زيت 
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العطور،  ل�سناعة  م�سك  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  العطور،  ل�سناعة  نعناع  عطري، 

�سناعة  باألأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  �سامبو، عطور،  الدائم،  ال�سعـــر  مبطـــالت جتعيـــد 

ألأغرا�س  مراهم  األأقدام،  لتعرق  �سابون  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور، 

التجميل، م�ساحيق مكياج، �سابون ألإزالة الروائح الكريهة، قطع من �سابون الزينة، اأ�سباغ 

تربينات زيوت عطرية،  الدهون،  الرتبنتني ألإزالة  الدهون، زيت  جتميلية، تربنتني ألإزالة 

م�ستح�سرات  التجميل،  ألأغرا�س  اللوز  حليب  مطهر،  ال�سبة  حجر  للعرق،  م�ساد  �سابون 

اأمـــالح  اإزالة ال�سداأ، م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستحــ�سرات جتميــل، عطــور زيــوت طيـــارة، 

ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأ�سباغ اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نباتي للمنتجات الطبيعية وم�ستح�سرات التجميل واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160999 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقاهي القهوة )كوفـي((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البحر الغام�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161000 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية، الربجميات كخدمات SaaS، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر 

الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلول تكنولوجيا التازر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161008 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمار البحار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161012 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايا وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن املراأة الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161014 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويـــات �سكريـــة، حلويــــات، اأقرا�س �سكرية حلويات، قطـــع حلوى حلويــــات، حلويات فول 

�سوداين، اأ�سابع �سو�س حلويات، لنب جممد حلويات مثلجة، حلي باحللويات لتزيني الكعك، 

ب�سطيلة حلويات، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التالحم العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161015 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلبز واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم الربيع لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161025 

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بناء، رخام وبالط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيهاب اأبو الرب للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161026 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حي الوادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161027 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق والنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سنك احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161028 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األعاب الت�سلية والرتفـيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقاط اخلربة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161030 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية )بيع الزيوت العطرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رياح التغيري ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161031 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع عن طريق األإنرتنت والرتويج لل�سلع واخلدمات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفراز وكرمي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161032 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللبان الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161033 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

درا�سات ال�سوق، ن�سر ن�سو�س الدعاية واألإعالن، دعاية واإعالن، األإعالن بالراديو، اأبحاث 

األأعمال، الدعاية واألإعالن عرب التلفزيون، خدمات عر�س عامة، خدمات وكاألت الدعاية 

الت�سويق،  اأبحاث  املبيعـــات،  ترويـــج  اأو  واألإعالن  الدعاية  اإعداد مناذج  واألإعالن، خدمات 

ا�ست�ســـارات األأعمـــال املهنية، املعلومات واألأخبار عن األأعمال، تاأجري امل�ساحات األإعالنية، 

جتارية  لغايات  مهنية  معار�س  تنظيم  األأداء،  فناين  اأعمـــال  اإدارة  الفــنادق،  اأعمال  اإدارة 

واإعالنية، األإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، تاأجري وقت للدعاية واألإعالن 

فـي و�سائل األإعالم، خدمات اقتطاع األأخبار اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف، عر�س �سلع 

على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة، كتابة ن�سو�س الدعاية واألإعالن، التخطيط 

لغايات الدعاية واألإعالن، عرو�س األأزياء لالأغرا�س الرتويجية تنظيم لـ، اإنتاج األأفالم 

األإعالنية، اإدارة األأعمال لالأ�سخا�س الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، 

خدمات الو�ساطة التجارية، توفـري معلومات األأعمال عن طريق مواقع األإنرتنت، اإتاحة 

�سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، ا�ستعانة بجهات 

خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، كتابة 

ب�ساأن  األ�ست�سارة  بعد،  عن  الت�سوق  برامج  اإنتاج  اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�س 

ا�سرتاتيجيـــات األت�ســـال فــــي جمـــال الدعايـــة، التفاو�س على عقود األأعمال با�سم الغري، 

األ�ستهدافـي،  الت�سويق  الريا�سية،  األأحداث  رعاية  لل�سلع واخلدمات من خالل  الرتويج 

العالقات  الربجميات، خدمات  ن�سر  اإطار  فـي  الت�سويق  املوؤقتـــة،  األأعمـــال  اإدارة  خدمـــات 

األإعالمية، توفـري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�س التجارية اأو األإعالنية، توفـري ت�سنيفات 

امل�ستخدمـــني لالأغــــرا�س التجاريــــة اأو األإعالنيــــة، تنميـــط امل�ستهـــلك ألأغــــرا�س جتاريــــة 

اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قب�س لل�سحافة واألإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161034 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب مالب�س )مالب�س ريا�سية وبيع األك�س�سورات واملالب�س اجلاهزة واملعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم املثايل املجدود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161035 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه األأعمال والن�ساط املكتبي، مكتب اإداري، �سعار ال�سركة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمليـــة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161038 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري العقارات، تاأجري املكاتب عقارات، 

خدمات وكاألت العقارات، اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احليل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161039 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طباعة على األآلة الكاتبة اأو احلا�سوب للوائح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهبة للحلول املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161040 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة املتاحف اإنتاج الع�سل وتربية النحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات ال�سيايل للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161041 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز للتداوي باألأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن اأمطي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161042 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن �سيف العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161045 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط اجلوهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161048 

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سجار، اأ�سجار خم�س�سة لعيد امليالد، جذوع اأ�سجار، �سجريات، بذور حبوب غري معاجلة، 

ليمون ، طازج، طعام للطيور، كو�سا طازجة، اأكاليل من زهور طبيعية، اأغطية من الق�س، 

ف�سالت التقطري لال�ستهالك احليواين، م�سحوق اأرز للعلف، زهور طبيعية، زهور جمففة 

للتزيني، علف لتقوية احليوانات، طعام للما�سية، قمح، ثمار العرعر، جنني البذرة لغايات 

نباتية، غالل حبوب، غالل لال�ستهالك احليواين، غالل بذور، برغل للدواجن، نباتات، 

�ستول، منتجات لفرا�س احليوانات، دقيق للحيوانات، الب�ســل، ب�ســـل طـــازج، زيتون طازج، 

بطاطا  للتزيني،  جمفـــفة  نباتات  نبات،  فلفل  نخيل،  اأ�سجار  النخيل،  �سجر  اأوراق  نخيل 

طازجة، م�ستح�سرات للدواجن التي تبي�س، علف للحيوانات، جذور �ساحلة لال�ستهالك 

احليواين، راوند طازج، �سجريات ورد، كماأة طازجة، بقايا التقطــري، ثــوم طازج، بذور كتان 

غري معاجلة، حت�سريات من الفواكه الطازجـــة، حبــوب الكينــوا، غيـــر معاجلة، احلنطة 

ال�سوداء، غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نافذة احلمراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161049 

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خامات معادن )�سنع املظالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مظالت اخلليج
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161050 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب  برامج  هاتف،  اأجهـــزة  هواتف،  �سماعات  طبية،  غري  ألأغرا�س  مراقبة،  اأجهزة  بيع 

اأطقم  امل�سرح،  اإ�ساءة  اإ�ساءة، هواتف أل�سلكية، منظمات  الراأ�س، كوابح  �سماعات  حا�ســوب، 

غري يدوية للهواتف، اأجهزة األ�ستقبال واألإر�سال، حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل 

اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب،  ملفـــات املو�سيقـــى، حتمـــيل ملفـــات ال�سـور، 

اأغ�سيـــة واقيــة خم�س�سة للهواتف الذكية، �سماعات الواقع األفرتا�سي، املايك )ملحقات 

الكمبيوتر(، برجميات ألألعـــاب الكمبيوتــــر قابلــــة للتحميـــل، من�ســات مالئمة للكمبيوتر 

املحمول، �سماعات األت�ساألت عن بعد، اأجهزة عر�س الفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املرجان ال�ساملة للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161052 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإن�ساء )مقاوألت بناء(، األإ�سراف على اإن�ساء املباين )ا�ست�سارات هند�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حجر األوركا للخدمات الهند�سية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161054 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، ال�سم�سرة، خدمات وكاألت العقارات، تثمني العقارات، التقييم املايل التاأمني 

واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري املزارع، 

امل�سرتك،  للعمل  املكاتب  تاأجري  األإيجارات،  حت�سيــل  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب 

ال�سوؤون العقارية، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فـي�سل اجلابري املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161055 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة باجلملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�ستقبل الوطني للتطوير التجاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161057 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بروز التقدم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161058 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161060 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ح�سني املتكاملة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161061 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكافحة واإبادة احل�سرات والقوار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار األأ�سالة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161062 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأدوات املكتبية والقرطا�سيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم بركة املوز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161063 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأجهزة األإلكرتونية وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منطقة التقنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161064 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161065 

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات القانونية واأل�ست�سارات القانونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب �سالح العجمي للمحاماة واأل�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161066 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإدارة املالية وا�ستثمار األأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �سليمان بن را�سد البادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161068 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكهربائيني،  الطاقة، خدمات  اأ�سالك  اإ�سالح  اإن�سائية،  اإ�ست�سارات  ال�سباحة،  �سيانة برك 

واإ�سالح  تركيب  الكهربائية،  األأجهزة  واإ�سالح  تركيب  األأر�س،  حتت  التمديدات  خدمة 

األإن�ساء،  معدات  تاأجري  املواقد،  و�سيانة  اإ�سالح  الداخل،  من  املباين  تنظيف  امل�ساعد، 

الفوألذية،  واإ�سالح اخلزائن  املداخن، �سيانة  الت�سخني، تنظيف  واإ�سالح معدات  تركيب 

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، األإن�ساء، األإن�ساءات حتت املاء، األإ�سراف على اإن�ساء 

الالفتات  اإ�سالح  اأو  طالء  ال�سداأ،  مقاومة  املباين،  هدم  املطابخ،  معدات  تركيب  املباين، 

تاأجري احلفارات،  الرطوبة،  املباين ملنع  امل�ستودعات، معاجلة  واإ�سالح  اإن�ساء  اأو األ�سارات، 

اإن�ساء  األأفران،  واإ�سالح  تركيب  األأفالم،  عر�س  اآألت  و�سيانة  اإ�سالح  النوافذ،  تنظيف 

تركيب  الغ�سيل،  املركبات،  غ�سل  املبانـــي،  عـــزل  الري،  معدات  واإ�سالح  تركيب  امل�سانع، 

ورق  ل�سق  األأنابيب،  خطــــوط  و�سيانـــة  اإن�ســـاء  البناء،  األآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة 
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اجلدران، اإ�سالح املظالت، اإ�سالح ال�سما�سي، دهان األأ�سطح الداخلية واخلارجية، ال�سقل 

تركيب  املوا�سري،  �سباكة  اجل�س،  طبقة  و�سع  التج�سي�س  اخلفاف،  الربكاين  بالزجاج 

واإ�سالح معدات التجميد، اإعادة الطالء بالق�سدير، معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ، 

تركيب واإ�سالح التلفونات، �سيانة املركبات، التلميع بالورني�س، اإبادة احل�سرات واحليوانات 

ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية األأحياء املائية والب�ستنة والغابات، ن�سب ال�سقاألت، 

البناء بالطوب، تنظيف البالط امل�سلع، التنظيف اجلاف، معلومات عن األإن�ساء، معلومات 

عن األإ�سالح، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين، بناء اأك�ساك وحمالت عر�س، خدمات 

الت�سقيف و�سع األأ�سقف، تركيب األأبواب والنوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلبـــر للحلـــول الهند�سيـــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161069 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سملة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161070 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل ألرتياد األأماكن ال�سياحية )تنظيم اجلوألت 

ال�سياحية(، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرمال العربية للخدمات ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161071 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�س الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161072 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة األأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن اأحمد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161073 

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

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

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

قهوة، بن غري حمم�س، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 

حمم�سة،  ذرة  مطحونة،  ذرة  معكرونة،  �سكر،  كعك،  فور  بتي  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق 

حالوة طحينية، معجون حب ال�سويا توبل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�س الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161075 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية، ماء الليثيا، مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�س الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161077 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي منكهات للقهوة، قهوة، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 

كب�سوألت القهوة اململوءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عوقد اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161078 

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سوجات واألأقم�سة باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سروق املنفرد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161079 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء واألإن�ساء واملقاوألت، اإ�سالح و�سيانة وترميم املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عني الن�سر للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161080 

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات احلا�سب األآيل وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربجميات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161085 

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة )ال�سكنية وغري ال�سكنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكيذا للتنمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161086 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية، العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سعلة لبيع واإنتاج البخور واللبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161087 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، الرعاية ال�سحية، العالج الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجوان العرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161089 

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، ع�سائر فواكه، مياه �سرب 

م�سروبات، م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية، ليمونا�سة، �سربات م�سروبات، مياه غازية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد�س الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161091 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأعالف كالرب�سيم وغريه من اأعالف احليوانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذئب اجلبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161093 

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع منتجات خا�سة بالتعبئة والتغليف مثل العلب وال�سناديق والقوارير ... اإلخ، �سنع 

اأوعية من الورق اأو من الورق املقوى املموج لالأغذية وامل�سروبات واألأغرا�س األأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربميي ملنتجات التغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161095 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  ولوازمها،  للهواتف  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة  البيع  العميل،  املعدة كطلب  والربامج غري  األآيل  املتخ�س�سة ألأجهزة احلا�سب 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لربامج وم�ستلزمات احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواحـي الغليـل للتجـارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161096 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سعلة لبيع واإنتاج البخور واللبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161097 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن  اأعواد  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  التجميل،  ألأغرا�س  لو�سن،  غ�سوألت 

ألأغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل، م�ستح�سرات جتميل 

اأقالم  التجميل،  ألأغرا�س  قطني  غزل  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقـــم  للرمـــو�س، 

الهيدروجني  بريوك�سيد  التجميل،  ألأغرا�س  دهنية  مواد  جتميليـــة،  كرميـــات  جتميلية، 

ألأغرا�س التجميل، زيوت لغايات التجميل، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�ستح�سرات 

جتميل للعناية بالب�سرة، مراهم ألأغرا�س التجميل، اأ�سباغ جتميلية، حليب اللوز ألأغرا�س 

لغايات  جتميل  م�ستح�سرات  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  التجميل، 

التجميل،  ألأغرا�س  لالوعية  قاب�سات  التجميل،  ألأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  التنحيف، 

م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات التجميل، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوألت لو�سن، 

جتميلية، لوا�سق لغايات التجميل، م�ستح�سرات ال�سبار ألأغرا�س جتميلية، حناء �سبيغ 

الكـــوألجني  م�ستحـــ�سرات  التجميل،  مواد  ألإزالة  مب�ستح�سرات  مبللة  مناديل  جتميلي، 
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اأع�ساب لغايات التجميل، �سموع  لغايات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، خال�سات 

م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة  لالأطفال،  جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  ألأغرا�س  تدليك 

جتميل(، جيل للعني م�سحح ي�ستخدم ألأغرا�س جتميلية، طالء اجل�سم ألأغرا�س التجميل، 

�سائل مطاطي )ألتك�س( لطالء اجل�سم ألأغرا�س التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161100 

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح األأجهزة الكهربائية، تركيب معدات املطابخ، تركيب واإ�سالح األأفران.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطابخ الفوألذية واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161104 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدألنية )ال�سيدليات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدباغ لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161110 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العبايات الن�سائية واملالب�س والعطور واألك�س�سوارت والكماليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة الكون احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161111 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزايا القرم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161113 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سجاد واملفرو�سات واألأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنزل الراقي املثايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161114 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قالع منح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161118 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر )ال�سفر وال�سياحة وال�سحن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطالل ريام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161119 

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود، وقود معدين، برتول، اأثري برتويل، ليغروين نفط، زيت ديزل، غاز الوقود، غاز النفط، 

اأو مكرر، وقود حمركات، غاز م�سلد وقود، غاز املولدات، زيت  كريو�سني كاز، برتول خام 

الكتلة  بنزين، وقود  األإلتهاب،  �سريعة  اإيثانول وقود، مواد  الكهربائية،  الطاقة  حمركات، 

البيولوجية، وقود البنزين، وقود الزايلني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوكيو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161122 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساللة احلديثة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161123 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، زراعة ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمز العناية الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161124 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآمنة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161126 

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغلفة مانعة لت�سرب املاء، مواد تبطني مطاطية اأو بال�ستيكية، 

مركبات لالأ�سرطة املقاومة للعوامل اجلوية، �سدادت مطاطية، اأنابيب مرنة غري معدنية، 

مواد تغليف تعبئة اأو �سد، من املطاط اأو اللدائن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركاء لل�سناعات البال�ستيكية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161131 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع األأجهزة املنزلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتجر الذكي املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161132 

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأندية الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الهنائي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161134 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الراديو، التلفزيوين، جهاز ت�سغيل اأقرا�س الفـيديو 

)الثالجات،  املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  ..اإلخ(،  الرقمية 

معدات املطابخ ... اإلخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأفق الطبيعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161136 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغمام لالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161137 

فـي الفئة 43 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.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وم�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161223 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهل الكور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161237 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالء العمولة والو�ساطة التجارية )أل ت�سمل اأعمال املحافظ واملتاجرة باألأوراق املالية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأرحبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161409 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنواعها(،  بكافة  واألأطفال  الرجال  )نعالن  القدم  للبا�س  نعال  �سبانات،  داخلية  نعال 

األأحذية،  فرعات  القدم،  لبا�س  اأطراف  ن�سفـية،  اأحذية  القدم،  لبا�س  اأربطة،  ذات  اأحذية 

قطع حديدية لالأحذية، اأخفاف، كعوب لالأحذية، �سيور لالأحذية، اأحذية )اأحذية الرجال 

واألأطفال بكافة اأنواعها(، اأحذية الكاحل، واقي كعوب لالأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد الثالثة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161410 

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنواعها(،  بكافة  واألأطفال  الرجال  )نعالن  القدم  للبا�س  نعال  �سبانات،  داخلية  نعال 

األأحذية،  فرعات  القدم،  لبا�س  اأطراف  ن�سفـية،  اأحذية  القدم،  لبا�س  اأربطة،  ذات  اأحذية 

قطع حديدية لالأحذية، اأخفاف، كعوب لالأحذية، �سيور لالأحذية، اأحذية)اأحذية الرجال 

واألأطفال بكافة اأنواعها(، اأحذية الكاحل، واقي كعوب لالأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد الثالثة لال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161656 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

البخارية، خدمات  اليدين، خدمات احلمامات  باأظافر  العناية  باملروج،  العناية  التدليك، 

العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الباهر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161941 

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب األ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدة األأقمار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/08
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162061 

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتهيز وحفظ الفاكهة واخل�سراوات وجتفـيف وتعبئة التمور واملك�سرات والنب والتوابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد حممد للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162255 

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون مطهر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوألف �سامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145009 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمي تنعم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135626 

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سموع األأربعة ال�ساملة �س.�س.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158098 

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املتاجر  فـي  بالتجزئــة  البيــع  للع�ســل  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيــــع  والبخـــور، 

املتخ�س�سة ملعدات واأدوات حمالت التجميل، البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل، 

البيع باجلملة لل�سابون واملنظفات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الهادومة للتجارة واملقاوألت �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161168 

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبكات توزيع املياه )تطوير �سبكات احلا�سب األآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات الروؤية التكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155462
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سنوعة من  واملنتجات  املقلدة  املدبوغة  املدبوغة واجللود  ت�سلق اجلبال )اجللود  ع�سي 
حقائب  ظهر،  حقائب  ظهر،  حقائب  ال�سفرية،  احلقائب  ال�سفر،  حقائب  مثل  املواد  هذه 
اليد، املحافظ، حقائب �سفرية، حمافظ  اليد، حقائب  مدر�سية، حقائب �سفرية، حقائب 
جلدية، احلقائب ال�سغرية، �سناديق ثياب، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل، حقائب 

للمعدات الريا�سية، اأ�سناف األأمتعة واأجزاوؤها، وجميع املنتجات املدرجة فـي الفئة 18(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفاري اإند�سرتيز )اإنديا( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 302-303، ايه وينغ، ذا كوبي، اإم. فـي. رود، مارول، اأندهريي )اإي(، 
مومباي، ماهارا�سرتا 400059، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155749
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث )�سم�سرة التاأمني، �سندوق األ�ستثمارات، تثمني الفنون، 
اإدارة العقارات، خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلماركي، �سمانات، جمع التربعات اخلريية، 

األئتمان، القرو�ص ب�سمان، �سم�سرة األأوراق املالية(.

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155750
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي )النقل، تغليف وتخزين ال�سلع، تنظيم الرحالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جو كايت لل�سفريات واجلوألت �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 9، بناية برج النهار املطينة، ديرة، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156973
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توزيع العينات، عر�ص ال�سلع، خدمات عر�ص عامة، عر�ص �سلع على و�سائل األإعالم لغايات 
اخلدمات،  اأو  املنتجات  اختيار  فـي  للم�ستهلكني  ون�سائح  جتارية  معلومات  بالتجزئة،  البيع 
ت�سويق، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، خدمات ال�سغط التجاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كامباري اأمريكا ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1114 اأفـينيو اأوف ذا اأمريكاز، 19 تي ات�ص فلور، نيويورك ان واي 10036، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158048

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  )اخلدمات  الكيميائي  التحليل 

احلا�سوبي  العتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمات  ال�سناعية،  واألأبحاث  التحاليل  خدمات  بها، 

والربجميات احلا�سوبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ص.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 60188، الكرامة، بر دبي، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158299

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البخار والطهي والتربيد والتجفـيف  اآلية )اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد  من�ساآت ري 

والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ص ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفـيون للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 41551، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160814

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خبري احللويات ألإعداد الدونات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان، الدوار ال�سابع، �سارع املودة، بجانب بنك األأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/1

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161163

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، �سوكوألتة، حلويات، �سكاكر لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هري�سي كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات   ،17033 بن�سلفانيا  هري�سي،  اأفـينيو،  �سوكليت  اي�ست   19 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161165
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حظائر لعب لالأطفال، اأ�سرة لالأطفال، مقاعد، اأ�سرة، كرا�سي عالية لالأطفال، عربات مل�ساعدة 
األأطفال على امل�سي، ح�سر حظائر لعب األأطفال، ح�سائر للتغيري لالأطفال، ح�سائر للنوم، 
واقيات �سدمات ألأ�سرة األأطفال، بخالف بيا�سات األأ�سرة، cots for babies، و�سائد ت�سنيد 

راأ�ص األأطفال، و�سائد ملنع تقلب الر�سع، و�سائد لتحديد و�سعية راأ�ص الر�سيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نونا انرتنا�سيونال بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فان دير فالك بومانويغ، 178- �سي، 2352 جاي دي، ليدردورب، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161166
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاعد اأمان لالأطفال فـي املركبات، عربات يدوية، اأغطية ملقاعد متحركة عربات اأطفال، 
اأغطية واقية لعربات األأطفال، حامالت اأطفال، اأغطية لتدفئة القدمني حلامالت األأطفال، 

اأغطية لتدفئة القدمني لعربات األأطفال، حقائب مكيفة لعربات األأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نونا انرتنا�سيونال بي. فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فان دير فالك بومانويغ، 178- �سي، 2352 جاي دي، ليدردورب، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161167
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب حلمل األأطفال، حقائب ظهر، اأكيا�ص ت�سوق، حقائب �سفرية، معاليق حلمل الر�سع، 
حامالت اأطفال، اأكيا�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نونا انرتنا�سيونال بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فان دير فالك بومانويغ، 178- �سي، 2352 جاي دي، ليدردورب، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161384
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايبيكيور للتجارة العامة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
�سارع فهد  القبلة، قطعة )15(، ق�سيمة )27(،  العا�سمة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة 

ال�سامل، مركز اجلون، دور 29، مكتب )1(، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161385
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سرائح  الفم،  رائحة  رذاذات ألإنعا�ص  اأ�سنان،  لغايات طبية، منظفات  لي�ست  للفم  غ�سوألت 
اإنعا�ص النف�ص، م�ستح�سرات اإنعا�ص رائحة الفم ألأغرا�ص النظافة ال�سخ�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد، ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرألندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كلوت�سران، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161387
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علكة لغايات طبية، غ�سوألت فم لغايات طبية، منظفات اأ�سنان طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد، ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرألندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كلوت�سران، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

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

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

-110-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161389
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية الكاحل، لبا�ص القدم، قبعات اأغطية للراأ�ص، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، 
اأحزمة مالب�ص،  بران�ص مالب�ص،  ن�سوية ق�سرية،  اأربطة، قمي�سوألت �سرتات  ذات  اأحذية 
جوارب ق�سرية، قم�سان، مالب�ص، قبعات، فرو مالب�ص، اأغطية لالأذنني مالب�ص، قفافـيز 
مالب�ص، تريكو األب�سة، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء، اأحذية لكرة القدم، جالبيات 
اأثواب من ال�سوف مالب�ص،  اأغطية لل�ساق،  اأخفاف مطاطية، معاطف، طماقات  مالب�ص، 
اأخفاف، مالب�ص لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، بيجامات، ف�ساتني، �سنادل، جاكيتات مالب�ص، 
راأ�ص مالب�ص،  اأربطة  للريا�سة،  �ساق طويلة  ذات  اأحذية  للريا�سة،  اأحذية  �سباحة،  اأثواب 
مالب�ص جلدية، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، بنطال �سيق ال�سراويل، مالب�ص مطرزة، 

لوازم القبعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ألم املميزة للتجارة )�سركة �سخ�ص واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3074 طريق األأمري حممد بن عبدالعزيز، العليا 8022 الريا�ص، 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161684
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سريفة، ال�سرافة، القرو�ص املالية متويل، اخلدمات التمويلية، حتويل األأموال اإلكرتونيا، 
املعلومات املالية، الكفاألت املالية، �سريفة �سبكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األت�ساألت املتنقلة )�ص.م.ك(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب زين الرئي�سي، �سارع املطار القدمي، ال�سويخ، �ص.ب: 22244 

ال�سفاة 13083، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161974

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، خدمات احلمامات البخارية، خدمات 

املنتجعات ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كازا �سبا ألوجن لتجميل ال�سيدات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العا�سمة، ال�سرة، قطعة )2(، ق�سيمة )427(، �سارع )5(، الدور األأر�سي، 

حمل )504(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161996
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة للفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 
األعتكاف، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفـري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، خدمات 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات 
املطاعم،  خدمات  النهارية،  احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن 
حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 
الوجبات اخلفـيفة، اإيواء احليوانات، خدمات احلانات البارات، خدمات خميمات العطالت 
اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية 
غرف  تاأجري  الزجاجية،  واألأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت، 
األجتماعات، تاأجري اخليم، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآألت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب، 
على  نحت  التلفزة،  وا�ستوديوهات  للم�سارح  املخ�س�سة  تلك  غري  األإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري 
واملغادرة،  الو�سول  حاألت  اإدارة  املوؤقتة  األإقامة  اأماكن  فـي  األ�ستقبال  خدمات  األأغذية، 

خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوتيل اأوكورا، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-10-4، تورانومون، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161999
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة للفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 
األعتكاف، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفـري ت�سهيالت اأرا�سي خميمات، تاأجري 
اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات النزل، خدمات 
املطاعم،  النهارية، خدمات  الفنادق، خدمات دور احل�سانة  ال�سياح، خدمات  اإقامة  اأماكن 
حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 
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الوجبات اخلفـيفة، اإيواء احليوانات، خدمات احلانات البارات، خدمات خميمات العطالت 
اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية 
غرف  تاأجري  الزجاجية،  واألأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  املوتيالت، 
األجتماعات، تاأجري اخليم، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآألت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب، 
على  نحت  التلفزة،  وا�ستوديوهات  للم�سارح  املخ�س�سة  تلك  غري  األإ�ساءة  اأجهزة  تاأجري 
واملغادرة،  الو�سول  حاألت  اإدارة  املوؤقتة  األإقامة  اأماكن  فـي  األ�ستقبال  خدمات  األأغذية، 

خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوتيل اأوكورا، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تورانومون، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162000
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة للفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 
خميمات،  اأرا�سي  ت�سهيالت  توفـري  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  األعتكاف، 
خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، 
خدمات  النهارية،  احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات 
املطاعم، حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 
خميمات  خدمات  البارات،  احلانات  خدمات  احليوانات،  اإيواء  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي 
العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق 
ال�سغرية املوتيالت، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واألأواين الزجاجية، تاأجري 
ال�سالح  املاء  توزيع  اآألت  تاأجري  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  اخليم،  تاأجري  األجتماعات،  غرف 
لل�سرب، تاأجري اأجهزة األإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، نحت 
على األأغذية، خدمات األ�ستقبال فـي اأماكن األإقامة املوؤقتة اإدارة حاألت الو�سول واملغادرة، 

خدمات مطاعم وا�سوكو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوتيل اأوكورا، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تورانومون، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162001
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 
خميمات،  اأرا�سي  ت�سهيالت  توفـري  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  األعتكاف، 
خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، 
خدمات  النهارية،  احل�سانة  دور  خدمات  الفنادق،  خدمات  ال�سياح،  اإقامة  اأماكن  خدمات 
املطاعم، حجز النزل، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 
خميمات  خدمات  البارات،  احلانات  خدمات  احليوانات،  اإيواء  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي 
العطالت اأماكن اإقامة، تاأجري املباين املتنقلة، حجز اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق 
ال�سغرية املوتيالت، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واألأواين الزجاجية، تاأجري 
ال�سالح  املاء  توزيع  اآألت  تاأجري  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  اخليم،  تاأجري  األجتماعات،  غرف 
لل�سرب، تاأجري اأجهزة األإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، نحت 
على األأغذية، خدمات األ�ستقبال فـي اأماكن األإقامة املوؤقتة اإدارة حاألت الو�سول واملغادرة، 

خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوتيل اأوكورا، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تورانومون، ميناتو - كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366  ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156589

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوير لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13287
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2002/1/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 702 فـي 2001/9/1م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كرافت فوودز جروب براندز ال ال �سي 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: ألكتالي�س هرييتاج ديري، انك
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 540 ري�ست مادي�سون �سرتيت، �سويت 300 �سيكاغوا، اي ال 60661، 
الوأليات املتحدة األأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/10م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99745
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/3/14م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأر اك�س اف تكنلوجيز انك 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريكيوري فارما جروب ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كابيتال هاو�س، 85 كينج ويليام �سرتييت، لندن، اي �سي 4 اأن 7 
بي ال، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99746

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/3/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1169 فـي 2016/11/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأر اك�س اف تكنلوجيز انك 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريكيوري فارما جروب ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كابيتال هاو�س، 85 كينج ويليام �سرتييت، لندن، اي �سي 4 اأن 7 

بي ال، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99747

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1163 فـي 2016/9/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأر اك�س اف تكنلوجيز انك 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريكيوري فارما جروب ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كابيتال هاو�س، 85 كينج ويليام �سرتييت، لندن، اي �سي 4 اأن 7 

بي ال، اململكة املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35613

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 798 فـي 2005/9/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب & دوهم كورب

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 اإي�ست لينكولن اأفـي، �س.ب: 2000، راهواي، ان جي 07065، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/11/17م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112072

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/5/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جواجنزهو �سريوي اإلكرتونيك�س كو، ال تي دي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: جواجنز هو �سيز �سريوي الكرتونك�س كو، ال تي دي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5 اف، رقم 192 كيزهو رود، جواجنـــز هـــو ايكونزميــــك انـــد 

تكنولوجيكال ديفولومبنت زون جواجنز هو �سيتي، جواجندوجن 

بروفـين�س، ال�سني

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/12/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/5م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 106562

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2018/5/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1204 فـي 2017/7/30م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جبل الرديدة ال�سامخ  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: املرح العربية للتجارة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/2/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 125175

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/7/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1289 فـي 2019/4/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة جنم تهامة للتجارة العامة 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة عبدالعزيز الذنيبي لال�ستثمار �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 20 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/2/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128402

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/8/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1297 فـي 2019/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مناهل الداخلية للتجارة

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: واحة الزهور لال�ستثمار �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/17م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145171

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1392 فـي 2021/5/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فردو�س امل�ستقبل  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سديق للخدمات واأل�ستثمار 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/2/5م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 147649

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1407 فـي 2021/9/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: امل�ساريع العاملية �س.م.م

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأنوار �سيح املالح

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1875 ر.ب: 112، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/2/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 150283

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/12/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1424 فـي 2022/1/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأنامل الرحمة للتجارة

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبو فاطمة احل�سني للتجارة �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 412 ر.ب: 139، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/2/8م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/2/16م 

-122-



اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

رقمم
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــةالعالمة

18053
�صركة يونيت�صارم اخلليج لل�صناعات 

ال�صحية املحدودة
2001/8/28التجارة وال�صناعة

2013/12/15التجارة وال�صناعة�صرتيل�صون ايه جي )�صرتيل�صون ليمتد(278400

2014/9/2التجارة وال�صناعة�صتاربك�س كوربوري�صن379102

2014/9/2التجارة وال�صناعة�صتاربك�س كوربوري�صن479103

2014/9/2التجارة وال�صناعة�صتاربك�س كوربوري�صن579104

2017/3/6التجارة وال�صناعة�صتاربك�س كوربوري�صن679105

2014/9/2التجارة وال�صناعة�صتاربك�س كوربوري�صن779106

2017/3/6التجارة وال�صناعة�صتاربك�س كوربوري�صن879107

2015/5/31التجارة وال�صناعةاأونيك�س فارما�صوتيكلز، انك978320

2015/5/31التجارة وال�صناعةاأونيك�س فارما�صوتيكلز، انك1078317

2015/5/31التجارة وال�صناعةاأونيك�س فارما�صوتيكلز، انك1178318

2015/5/31التجارة وال�صناعةاأونيك�س فارما�صوتيكلز، انك1278319

2014/2/10التجارة وال�صناعةاجمن انك1378701

2001/8/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون ايرنجي �صريف�صيز، انك147996

2007/5/6التجارة وال�صناعةالعربية للعود �س.م.م1531954

168359
انرتنا�صيونال تراك انتلكت�صوال

بروبرتي كومباين ال ال �صي
2011/6/27التجارة وال�صناعة

2000/12/17التجارة وال�صناعةيوروبيان ريفري�صمنت�س اأنليمتد كمبني177575

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�صـوم ال�صلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�صجلة األآتية:
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــةالعالمة

2005/3/15التجارة وال�صناعة�صنايدر اإليكرتيك اآي تي كوربوري�صن1829246
2005/6/6التجارة وال�صناعة�صنايدر اإليكرتيك اآي تي كوربوري�صن1929247
2005/5/8التجارة وال�صناعة�صنايدر اإليكرتيك اآي تي كوربوري�صن2029248
2014/2/10التجارة وال�صناعة�صام�صونغ اليكرتونيك�س كو، ليمتد2178249

2229458
بويهرينجري اجنلهيم فارما جي ام ب 

ات�س اند كو. كيه جي
2005/9/7التجارة وال�صناعة

2329459
بويهرينجري اجنلهيم فارما جي ام ب 

ات�س اند كو. كيه جي
2006/1/7التجارة وال�صناعة

2429460
بويهرينجري اجنلهيم فارما جي ام ب 

ات�س اند كو. كيه جي
2005/9/7التجارة وال�صناعة

2529461
بويهرينجري اجنلهيم فارما جي ام ب 

ات�س اند كو. كيه جي
2005/9/7التجارة وال�صناعة

2629462
بويهرينجري اجنلهيم فارما جي ام ب 

ات�س اند كو. كيه جي
2005/9/7التجارة وال�صناعة

2006/10/5التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك2731283
2006/10/5التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك2831286
2006/10/5التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك2931287
2006/10/5التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3031288
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3131284
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3231289
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3331285
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3431279
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3531280
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3631281
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3731282
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــةالعالمة

2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3831278
2005/10/10التجارة وال�صناعةكونيكا مينولتا، انك3931277
2014/3/25التجارة وال�صناعةاوت�صوكا فارما�صيوتيكال، ليمتد4080505
2014/3/4التجارة وال�صناعةاوت�صوكا فارما�صوتيكال كو، ليمتد4179477
2023/1/18التجارة وال�صناعة�صركة دلتا ترايدينغ �س.م.ل4284752
2005/9/21التجارة وال�صناعةألكو�صت4330547
2005/9/21التجارة وال�صناعةألكو�صت4430548
2005/9/21التجارة وال�صناعةألكو�صت4530549
2005/9/21التجارة وال�صناعةألكو�صت4630550
2005/10/15التجارة وال�صناعةباول انرتنا�صيونال ا�س ايه4730353
2003/1/7التجارة وال�صناعةات�س جيه هاينز كومباين ا�صرتاليا ليمتد488188
2003/1/7التجارة وال�صناعةات�س جيه هاينز كومباين ا�صرتاليا ليمتد498189
2003/1/7التجارة وال�صناعةات�س جيه هاينز كومباين ا�صرتاليا ليمتد508190
2001/7/29التجارة وال�صناعةايد مييت�صو كو�صان كو، ليمتد518405
2001/7/29التجارة وال�صناعةايد مييت�صو كو�صان كو، ليمتد528406
2001/8/28التجارة وال�صناعةايد مييت�صو كو�صان كو، ليمتد538410
2001/8/28التجارة وال�صناعةايد مييت�صو كو�صان كو، ليمتد548411
2014/3/26التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي5579795
2014/3/26التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي5679797
2014/3/26التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي5779804
2014/3/26التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي5879814
2014/3/26التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي5979817
2014/3/26التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6079822
2014/3/25التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6179798
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــةالعالمة

2014/3/25التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6279800
2014/3/25التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6379815
2014/3/25التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6479820
2014/3/25التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6579801
2014/3/25التجارة وال�صناعةر�صا�صي بارفيومز اند�صرتي األ األ �صي6679823
2014/3/26التجارة وال�صناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد6779100
2014/4/17التجارة وال�صناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد6879317
2014/4/17التجارة وال�صناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد6979588
2014/3/26التجارة وال�صناعةال جي هاو�س هولد & هيلث كري ليمتد7079589
2015/8/3التجارة وال�صناعةبوغاتي انرتنا�صونال ا�س اأ7183050
2014/9/7التجارة وال�صناعة�صكام باري ا�س.بي. اي7282285

738937
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2001/8/28التجارة وال�صناعة

748938
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2001/8/28التجارة وال�صناعة

758939
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2001/8/28التجارة وال�صناعة

7631747
تويوتا جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)تويوتا موتور كوربوري�صن(
2005/10/15التجارة وال�صناعة

2016/2/25التجارة وال�صناعةاومرون كوربوري�صن7780834
2016/2/25التجارة وال�صناعةاومرون كوربوري�صن7880835

2016/2/25التجارة وال�صناعةاومرون كوربوري�صن7980836
2016/2/25التجارة وال�صناعةاومرون كوربوري�صن8080837
2016/2/25التجارة وال�صناعةاومرون كوربوري�صن8180838
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــةالعالمة

2014/5/11التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �س.م.م8280421
2014/5/11التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �س.م.م8380422
2014/3/26التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �س.م.م8480423
2014/3/26التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �س.م.م8580424
2014/5/11التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �س.م.م8680425
2014/5/11التجارة وال�صناعةامل�صنع العماين للمواد الغذائية �س.م.م8780426
2022/12/26التجارة وال�صناعةاألفريد دنهيل ليمتد8879857

2014/4/17التجارة وال�صناعة�صركة النظم العربية املتطورة8979239

2014/4/17التجارة وال�صناعة�صركة النظم العربية املتطورة9079240

2001/8/28التجارة وال�صناعةاجرو �صيفيال ا�صتونا�س، ا�س. كووب اند918347

2014/6/9التجارة وال�صناعةفيج انرتنا�صيونال ا�س اأ9281804

2015/4/2التجارة وال�صناعةال�صركة القطرية لل�صناعات التحويلية9384317

2001/9/17التجارة وال�صناعة�صيليو فرن�صا948385

2014/3/26التجارة وال�صناعةذا اأولد بي�صميلز دي�صتايلري كومباين ليمتد9579590

2014/3/26التجارة وال�صناعةذا اأولد بي�صميلز دي�صتايلري كومباين ليمتد9679591

2001/8/28التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأوألده978172

2001/8/28التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأوألده988173

2002/1/22التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأوألده998175

2002/1/22التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأوألده1008177
2001/8/28التجارة وال�صناعة�صركة عبدالقادر املهيدب واأوألده1018178
2008/5/14التجارة وال�صناعةباير انتيليكت�صوال بروبرتي جي ام بي ات�س10230389
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مادي عنـد ن�شـر 

�جلريدة  فـــي  �ملن�شورة   ،)٧٠٠٢( رقـــم  �لتجاريـــة  �لعالمــة  حمايــة  مـــدة  جتديــــد  بيانــات 

�لر�شميــة �لعــــدد )١44٥(، �لــ�شـــادر بتاريــخ ١٢ ذو �لقعدة ١443هـ، �ملو�فـــق ١٢ يونيو ٢٠٢٢م، 

�إذ وردت كاالآتـي: 

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

١٥٧٠٠١

��س �ند دبليو فاين فودز 

�نرتنا�شيونال ليمتد

١99٢/٥/3١�لتجارة و�ل�شناعة

وال�سحيــــح هــــو :

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

١٥٧٠٠٢

��س �ند دبليو فاين فودز 

�نرتنا�شيونال ليمتد

١99٢/٥/3١�لتجارة و�ل�شناعة

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدرج للتجارة �ش.م.م 

يعلن �شالح بن هالل بن علي اخلليلي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة املدرج للتجارة �ش.م.م, 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٢٥٠٠٠, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب: ١٢٩٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٥٥٩٥٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي �صمائل للتجارة �ش.م.م

اأنــــه يقوم بت�شفـيـة �شركـة روابي �شمائل للتجارة  يعلن �شالح بن هالل بن علي اخلليلي 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٣٣٣٦٣١, وللم�شفي وحـده حق 
متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�ش.ب: ١٢٩٦ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٥٥٥٩٥٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صماء املغرب للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  املغرب  �شماء  �شركـة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٠٤٤٧٠٥, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٣/٢/٧م,  املوؤرخ 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

�ش.ب: ٧٠ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم:  ٩٩٦٤٩٩٦٢ - ٢٦٨٥٧٠٨٨ فاك�ش رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

�صعيد بن اأحمد بن �صعيد املع�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأول لتاأجري املعدات والنقل �ش.م.م
اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة األأول لتاأجري املعدات  يعلن �شعيد بن اأحمد بن �شعيد املع�شني 
بالرقـــم ١١٨٤٤١٥, وفقا ألتفاق  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  والنقل �ش.م.م, وامل�شجلة لدى 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٢٩م, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٩٩٦٩٥٥٦٥

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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�صيف بن حممد بن م�صعود الراجحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اأ�صواء اآفاق امل�صتقبل للتجارة - ت�صامنية

يعلن �شيف بن حممد بن م�شعود الراجحي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة اأ�شواء اآفاق امل�شتقبل 
وفقا   ,١٠٤٨٠٠٢ بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - للتجارة 
ألتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/١٢م, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ٣٢٩٤ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٤٧٧٢٤٩٧

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

حممد بن علي بن حممد الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة حممد علي الريامي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن علي بن حممد الريامي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة حممد علي الريامي 
و�شريكه للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ٥٠٦٦٢٧١, 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠١٨/٣/١٨م,  املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٩٢٥٠٠٨٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

مكتب العي�صري لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املغربي لتجارة التجزئة �ش.م.م
يعلن مكتب العي�شري لتدقيق احل�شابات  اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة املغربي لتجارة التجزئة 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٠٦٢٣٨٥, وللم�شفي وحـده حق 
متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية العامرات - املحج ال�صمالية - �صارع رقم: ١١١ 

 وحدة رقم: ٢ - بناية رقم: ١٣٤ - مكتب رقم : ٢
�ش.ب: ٢٦٧٥ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩٣١٠٥٣٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيويتي ايفو للخدمات �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واأل�شت�شارات  اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة 
بيويتي ايفو للخدمات �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٣٤٩٢٧٥, 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/١٢م,  املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
اخلوير - �صكة رقم: ٤٣٢٧ - مبنى رقم: ٢٨٣٥ الطابق الثالث - �صقة رقم: ٣١٠ 

 �ش.ب: ٥٧٥ ر.ب: ١٣٠
تليفاك�ش رقم: ٢٤٤٧٥٤٢٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

نا�صر بن �صامل بن حمدان امل�صرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط الفالح للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن نا�شر بن �شامل بن حمدان امل�شرفـي  اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركـة خط الفالح للتجارة 
واملقاوألت �ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٨٤١٥٩٩, وفقا ألتفاق 
اأمــام  ال�شركاء املوؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٨م, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان األآتـي:
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم: ٩٣٩٨٥٠٠٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
امل�صفــي

با�صم بن عبدالرحيم بن حممد الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البا�صم املتطورة للتجارة - تو�صية
يعلن با�شم بن عبدالرحيم بن حممد الفار�شي  اأنــــه يقوم بت�شفـيـة �شركـة البا�شم املتطورة 
للتجارة - تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٢٩٧١٨٣, وللم�شفي 
وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
 حمافظة الربميي 

هاتف رقم: ٩٦٠٦٨٨٦٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

�صعيد بن عبداللـه بن �صعيد امل�صروري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة املتحدة للمنتجات االأ�صمنتية - ت�صامنية

يعلن �شعيد بن عبداللـه بن �شعيد امل�شروري  اأنــــه يقوم بت�شفـيـة ال�شركـة املتحدة للمنتجات 
,١٠٣٦٩٣٢ بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية,   - األأ�شمنتية 

وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 
امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:

�ش.ب: ٣٢٣ ر.ب: ٣٢٣
هاتف رقم: ٩٩٢٣٣٦٧٩

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

املعت�صم بن �صيف بن حممد التوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع التوبي املتحدة - ت�صامنية

يعلن املعت�شم بن �شيف بن حممد التوبي اأنــــه يقوم بت�شفـيـة �شركـة م�شاريع التوبي املتحدة - 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٠٧٤٦٠٨, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٢١٨١٢١٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

من�صور بن �صويد بن خليف النا�صري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صدف اخلليج الوطنية �ش.م.م
اخلليج  �شدف  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنــــه  النا�شري  خليف  بن  �شويد  بن  من�شور  يعلن 
وللم�شفي  بالرقـــم ١١١١٨٧٢,  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م,  الوطنية 
وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
هاتف رقم: ٧٩١٢٩٤٧٤

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روائع الق�صبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
الق�شبية  روائع  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنــــه   - قانونيون  حما�شبون   - الكون  مكتب  يعلن 
 ,١١٧١٣١٥ بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م,  واملقاوألت  للتجارة 
فـي  ال�شركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٣/٢/١٦م,  املوؤرخ  ال�شركاء  ألتفاق  وفقا 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب 

�ش.ب: ١١٢٤ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٥١١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

�صعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كتارا للخدمات �ش.م.م

للخدمات  كتارا  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنــــه  املرهون  اأحمد  بن  عبدالعزيز  بن  �شعود  يعلن 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٢١٢٠١٠, وللم�شفي وحـده حق 
متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٢٠٩٧ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٤٩٠٨١٨

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

عاطف حممد ح�صن ن�صر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع البناء �ش.م.م

يعلن عاطف حممد ح�شن ن�شر اأنــــه يقوم بت�شفـيـة �شركـة م�شاريع البناء �ش.م.م, وامل�شجلة 
لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٤٥٤٦٤١, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة 
التــي  األأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
روي - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٥٨٢٠٩٥٠
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

عبداللـه بن را�صد بن علي احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواهد اخلابورة للتجارة - ت�صامنية
اخلابورة  �شواهد  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنــــه  احلو�شني  علي  بن  را�شد  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٠٠٦٠٢٦,  وللم�شفي 
وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
 حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: ١ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٢٥٠٦٦١

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العناين التجارية �ش.م.م
يعلن املكتب األإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنــــه يقوم بت�شفـيـة �شركـة العناين التجارية 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١١٨٤٩٣٨, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
الغربة اجلنوبية - �صكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣

�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨
هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: ٢٤١١٧١٥٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

�صامل بن نا�صر بن �صامل احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبال اخلويرية للتجارة - تو�صية
يعلن �شامل بن نا�شر بن �شامل احلو�شني اأنــــه يقوم بت�شفـيـة �شركـة جبال اخلويرية للتجارة - 
تو�شية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ٣٣٠٨٣٧٥, وللم�شفي وحـده حق 
متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
�ش.ب: ٥٩٠ ر.ب: ٣٢٦
هاتف رقم: ٩٩٢٢٨٠٨٦

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

اأ�صعد بن �صعيد بن حمد العامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأن�صب لل�صيارات �ش.م.م
لل�شيارات  األأن�شب  �شركـة  بت�شفـيـة  يقوم  اأنــــه  العامري  حمد  بن  �شعيد  بن  اأ�شعد  يعلن 
�ش.م.م, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١١٩١٠٦٧, وفقا ألتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/١٢/١٥م, وللم�شفي وحـده حق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
احليل ال�صمالية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: ٥٩٠ ر.ب: ١٢١
هاتف رقم: ٩٥٤١٧٢٣٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٢(

را�صد بن حمود بن مبارك البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صروق بابل للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  بابل  �شروق  �شركـة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  البادي  بن مبارك  را�شد بن حمود  يعلن 
ت�شامنية, وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٧٢٤٠٠,  وللم�شفي وحـده 
فـــي  امل�شفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـــة  ال�شركـــــــة فـي  حق متثيل 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان األآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: ١٠٤٠ ر.ب: ٣١٩
هاتف رقم: ٩٧١١٠٢٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا األإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�صفــي

حميد بن مبارك بن �صعيد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو العذراء للتجارة - تو�صية

 - للتجارة  العذراء  اأبو  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املطاعني  �شعيد  بن  مبارك  بن  يعلـن حميد 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ,١٠٥٢٥٠١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية, 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1482(

عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الوطنية ملا وراء البحار �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـتــه امل�شفي لل�شركة الوطنية ملا وراء البحار 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1805673 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مروان بن حميد بن �سعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطياف ال�سحاري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مروان بن حميد بن �شعيد البادي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأطياف ال�شحاري للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1255849، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالعزيز بن حممد بن اأحمد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اإعمار العامرات احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

العامرات  اإعمار  ل�شركـة  امل�شفي  الوهيبي ب�شفـتــه  اأحمد  يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  احلديثة 

1145642، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالعزيز بن �سعيد بن اأحمد عكعاك
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سحائب الربونزية للتجارة حمدودة امل�سوؤولية �ش.م.م

يعلـن عبدالعزيز بن �شعيد بن اأحمد عكعاك ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ال�شحائب الربونزية 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  امل�شوؤوليـــة  حمـــدودة  للتجــارة 

1015271، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حممد بن �سلطان بن عبداللـه الربيعي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �شلطان بن عبداللـه الربيعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حممد بن �شلطان بن 
اأمانـة ال�شجــل  عبداللـه الربيعي و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 
الـتجــاري بالرقـــم 1137973، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن حمد بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر نزوى اجلديدة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن حمد بن �شعيد البو�شعيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ب�شائر نزوى اجلديدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1265663، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن جابر بن عبداللـه ال�سكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة النخيل الوطنية �ش.م.م

يعلـن خالد بن جابر بن عبداللـه ال�شكيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركة بهجة النخيل الوطنية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1175074 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اأ�سامة بن غايل بن اأحمد امل�سهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سلوب الرفيع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأ�شامة بن غايل بن اأحمد امل�شهلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأ�شلوب الرفيع للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1006056، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عي�سى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جنم اخلليج العاملية �ش.م.م

يعلـن عي�شى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة نور جنم اخلليج 
انتهاء  عـــن   ،1329883 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

بدر بن علي بن نا�سر الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درب العطاء للتجارة �ش.م.م

يعلـن بدر بن علي بن نا�شر الكلباين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة درب العطاء للتجارة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1270782 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

بدر بن �سيف بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذاريات للتجارة وال�سناعة �ش.م.م

للتجارة  الذاريات  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البو�شعيدي  حممد  بن  �شيف  بن  بدر  يعلـن 
وال�شناعة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1500007، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

را�سد بن دغمال بن را�سد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو دغمال الغيالين للتجارة - تو�سية

الغيالين  اأبو دغمال  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الغيالين  را�شد  بن  بن دغمال  را�شد  يعلـن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 4119177، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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�سامل بن حمود بن �سامل اجل�سا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطري االأ�سود احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلـن �شامل بن حمود بن �شامل اجل�شا�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الطري االأ�شود احلديثة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1262908، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن يو�سف ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم ظفار للتجارة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حممد بن يو�شف ال�شواعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة ن�شائم ظفار للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1050363 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن �سلطان بن حمد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات اخلليج الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شلطان بن حمد الغيثي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مل�شات اخلليج الوطنية 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1094711، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يا�سر بن حمود بن نا�سر احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلابورة العقارية - ت�سامنية

 - العقارية  اخلابورة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احلو�شني  نا�شر  بن  حمود  بن  يا�شر  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 3177602، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حمد بن حمود بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمل العربي للتجارة �ش.م.م

للتجارة  العربي  ل�شركـة اجلمل  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  �شامل  يعلـن حمد بن حمود بن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1679970 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العال للوحات الطرق �ش.م.م

الطرق  للوحات  العال  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املعمري  �شامل  بن  حمود  بن  حمد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1099072 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�ساحب ال�سمو ال�سيد حممد بن غالب بن خالد اآل �سعيد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مهارات اخلليج العاملية �ش.م.م

يعلـن �شاحب ال�شمو ال�شيد حممد بن غالب بن خالد اآل �شعيد ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
مهارات اخلليج العاملية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1063937، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االتفاق لالأعمال الرائدة �ش.م.م

لالأعمال  االتفاق  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املحروقي  �شامل  بن  خمي�ش  بن  ح�شام  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1330096 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الرائدة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�سعود بن علي املنذري واأوالده للتجارة - تو�سية

املنذري  علي  بن  م�شعود  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلـن مكتب 
واأوالده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 7015640، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سامل بن حممد بن يو�سف ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �شامل بن حممد بن يو�شف ال�شواعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة حدراء للتجارة واملقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،2150727 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن �سعيد بن بخيت ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سيف ال�سعيدي احلديثة و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شيف بن �شعيد بن بخيت ال�شعيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شيف ال�شعيدي احلديثة 
و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1113210، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن عبداللـه بن هالل الدهماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ش م�سقط للتجارة �ش.م.م
م�شقط  نور�ش  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الدهماين  هالل  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1801970 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اأمل بنت �سليمان بن حمد املعولية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء القرم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

تعلـن اأمل بنت �شليمان بن حمد املعولية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة اأ�شواء القرم للتجارة 
عـــن   ،1592777 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

مالك بن �سيف بن علي ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور اخل�سراء ال�ساملة - ت�سامنية

يعلـن مالك بن �شيف بن علي ال�شعدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة نور اخل�شراء ال�شاملة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1198721، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن خمي�ش املنظري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقامات اخلليج �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شامل بن خمي�ش املنظري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مقامات اخلليج �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1001584 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

وليد بن حممود بن علي البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الدولية لال�ستثمار �ش.�ش.و

يعلـن وليد بن حممود بن علي البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة وليد الدولية لال�شتثمار 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1431452،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.�ش.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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ح�سني بن علي بن عبداللـه البحراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوال لالأعمال �ش.�ش.و

يعلـن ح�شني بن علي بن عبداللـه البحراين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأوال لالأعمال �ش.�ش.و، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1345148 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حفيظ بن ف�سل بن علوي باعمر

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدن ال�ساملة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ال�شاملة  املدن  اإعمار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  باعمر  علوي  بن  ف�شل  بن  حفيظ  يعلـن 

للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1111928، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سامل بن عبدالرحمن بن �سامل االإ�سماعيلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمل املن�سود للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن عبدالرحمن بن �شامل االإ�شماعيلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة االأمل املن�شود 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1053202، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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علي بن �سلطان بن �سامل احلجري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر الغّبي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

للتجارة  الغّبي  �صقر  ل�صركـة  امل�صفي  ب�صفـتــه  احلجري  �صامل  بن  �صلطان  بن  علي  يعلـن 

عـــن   ،1037128 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  ت�صامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي

حمود بن حميد بن نا�سر احل�سني

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة جعالن الع�سرية - تو�سية

اإ�صراقة جعالن الع�صرية -  يعلـن حمود بن حميد بن نا�صر احل�صني ب�صفـتــه امل�صفي ل�صركـة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1136201 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�صجــل  اأمانـة  لدى  وامل�صجلـة  تو�صية، 

الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�صركة.

امل�سفــي
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