
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1380(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان،  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/18 
                                                                وحكومة جمهورية املجر حول التعاون االقت�سادي 

والفني.
اإلى وثيقة  باملوافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمــان  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/19 
املن�ســــاأ  ت�سميــــات  ب�ســـاأن  ل�سبونــــة  التفـــاق  جنــيــــف 

والبيانات اجلغرافية.
بــرد اجلن�سيــة العمانيــة. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/20 

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة   
                                                             وزارة العـــدل وال�سـوؤون القانونيـة

قــرار لـجـنة قبول املحامني رقـم 2021/1/16 باملوافقـة علـى تاأ�سيـ�س �سركة مدنيـــة 
للمحامــاة.

قــرار لـجـنة قبول املحامني رقـم 2021/1/17 باملوافقـة علـى تاأ�سيـ�س �سركة مدنيـــة 
للمحامــاة.

رقم 
ال�سفحة
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قــرار لـجـنة قبول املح�مني رقـم 2021/1/18 ب�ملوافقـة علـى ت�أ�شيـ�س �شركة مدنيـــة 

للمح�مــ�ة.

قــرار لـجـنة قبول املح�مني رقـم 2021/1/19 ب�ملوافقـة علـى ت�أ�شيـ�س �شركة مدنيـــة 

للمح�مــ�ة.

                                                          وزارة العمـــــل
اإعـــالن ب�شــ�أن طلــب ت�شجيــل نق�بــة عم�ليــة. 

                                                                وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
اإعالن ب�ش�أن جتديد مدة حم�ية منوذج �شن�عي. 

الإعـــالن�ت اخل��شـــة ب�لن�شــر عــن طلبــ�ت ت�شجيــل العالمــ�ت التج�ريـــة.

اإعالن ب�ش�أن العالم�ت التي مت الت�أ�شري فـي ال�شجالت ب�نتق�ل ملكيته�.

ا�شتدراك.

                                               االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعالن عن طرح املن�ق�شتني رقمي 3 و 2021/4.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الأي�دي البي�ش�ء للتج�رة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة �ش�مة اخلليج للت�أجري املعدات - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة م�ش�ريع حميد املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة املربع الهند�شي للتج�رة واملق�ولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة ي��شر العلوي و�ش�جواين للتج�رة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الزواوي وثري دي للخدم�ت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة الوف�ق خلدم�ت التموين واملط�عم �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعم�ل الت�شفـية ل�شركة را�شد اخلمي�شي واأولده للتج�رة - تو�شية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزهراء للخدمات واال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن علي وولده للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنة الربميي للتجارة - ت�سامنية.

جعبوب  محاد  واأحمد  �سهيل  بن  محمد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اخل�سراء ال�ساملة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلمود اخل�سراء للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار روي �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن نزوى للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفكري امل�سبق �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد و�سامل املقبايل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن خمي�س بن عامر املقبايل و�سريكه 

للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ال�سرق الذهبي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريان ل�سناعة الكربونات والرخام �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية للرخام واجلرانيت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االعمار العربية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سرية لتقنية املعلومات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عوافـي لال�ستثمار واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سنيم للمقاوالت الكهربائية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سل�سلة الزرقاء العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزبيل القدمي التجارية �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعاع ال�شم�س املتحدة - تو�صية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ذوق ال�شباب للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة اأمـريك الدوليـة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع املغيزوي املميزة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نقطة الهدف �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شبار ال�شالم للتجارة العامة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجرا�س املطر للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة الباطنة املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وادي ال�شاحية للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يا�شر ويو�شف اأبناء حممد الغيثي للتجارة - 

ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رموز م�شقط الذهبية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإجنازات جمان �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرابع الباطنة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العمانية العاملية خلدمات البناء �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حمطة العني �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اخلري للبناء �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بانتو�س اللوج�شتية واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمال الرفيعة الناعمة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط فهود للتجارة والنقل �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار النور احلديثة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/18

بالت�سديق على اتفاقية بين حكومة �سلطنة عمان، 

وحكومة جمهورية المجر حول التعاون االقت�سادي والفني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقيــة بني حكومــــة �سلطنــــة عمـــان، وحكومـــة جمهوريــة املجــر حــول التعـــاون 

القت�سادي والفنـي، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 28 من دي�سمرب 2020م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

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

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :   3  من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ

املـوافــــق : 15 من فبـرايـــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

اتفاقية 
بـني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة املجـر 

حـول التعـاون االقت�سـادي والفنـي

اإن حكومة �سلطنة عمان، وحكومة املجر، )وي�سار اإليهما فيما بعد جمتمعني بـ"الطرفني 
املتعاقدين"، ومنفردين بـ"الطرف املتعاقد"(،

اإدراكا منهما اأن التعاون االقت�سادي والفني عن�سر اأ�سا�سي ال غنى عنه فـي تنمية العالقات 
الثنائية على اأ�سا�س را�سخ وطويل االأجل، وفـي تنمية الثقة املتبادلة بني الطرفني املتعاقدين 

و�سعبيهما،
والتجارية  االقت�سادية  العالقات  تنمية  فـي  �ست�سهم  االتفاقية  هذه  باأن  منهما  وقناعة 
والفنية التي تعود باملنفعة املتبادلة بني الطرفني املتعاقدين، وفـي تعزيز التعاون الثنائي 

بينهما، 
قد اتفق الطرفان على ما ياأتي: 

املــادة ) 1 (

االأهـــداف

التعاون  تطوير  زيــادة   - املنا�سبــة  التدابيــر  اتخــاذ  عبــر   - املتعاقــدان  الطرفــان  ي�سجــع 
اخت�سا�سهما،  حدود  فـي  وذلك  بينهما،  املتبادلة  باملنفعة  يعود  الذي  والفني  االقت�سادي 

ومبوجب القوانني واللوائح ال�سارية فـي بلد كل منهما.

املــادة ) 2 (

نطـاق التعـاون

ي�سمل نطاق التعاون بني الطرفني املتعاقدين املذكور فـي هذه االتفاقية ما ياأتي:
1 - تعزيز ال�سراكة اال�سرتاتيجية فـي جمال الطاقة.

امل�سرتكة مبا فـي ذلك - دون احل�سر-  امل�ساريع  الثنائي وتنفيذ  التعاون  2 - تطوير 
املجاالت االآتية:

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

اأ -  ال�سناعة التحويلية، باالأخ�س �سناعة ال�سيارات واالإلكرتونيات الطبية.
ب -  �سناعة الكيماويات والبرتوكيماويات.
ج -  اخلدمات ال�سحية والتقنيات الطبية.

د - االت�ساالت وتكنولوجيا االت�ساالت.
هـ - البحث العلمي والفني.

و - النقل واخلدمات اللوج�ستية.
ز - التجارة.

ح - املالية وامل�سرفية.
ط - ال�سياحة.

ي - الزراعة وال�سناعة الغذائية.
ك - احلماية البيئية.

ل - اإدارة املياه والنفايات.
م - التعليم والتدريب املهني. 

ن - التوظيف.
�س - �سناعة واإدارة الريا�سة.

3 - ت�سجيع تبادل املعلومات واخلرباء فيما يتعلق بالبحوث العلمية والفنية، ف�سال 
عن اأن�سطة البحث والتطوير واالبتكار.

4 - ت�سجيع تبادل وتدريب املتخ�س�سني والعلماء والفنيني والطالب لربامج تعاون 
محددة.

املــادة ) 3 (

طـرق التنفيـذ

ي�سعى الطرفان املتعاقدان اإلى تو�سيع وتكثيف تعاونهما من خالل الو�سائل االآتية:

االأعمال  وجمتمعات  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  التعاون  وتعزيز  الروابط  ترويج   -  1
وغرف التجارة وال�سناعة وموؤ�س�سات التعليم العايل واملوؤ�س�سات العلمية، ف�سال 
االقت�سادي  التعاون  تنفيذ  بهدف  ممثلوها  بها  يقوم  التي  الزيارات  تعزيز  عن 

والفني الثنائي.
امل�ساركة فـي  2 - تبادل املعلومات التجارية املتعلقة بتنفيذ هذه االتفاقية، وت�سجيع 

االأ�سواق واملعار�س، وتنظيم محافل وموؤمترات جتارية واقت�سادية.

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

الربامج  فـي  البلدين  كال  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  م�ساركة  ت�سجيع   -  3
وامل�ساريع امل�سرتكة.

4 - ت�سجيع التعاون فـي تقدمي اخلدمات اال�ست�سارية والت�سويقية والتدريبية وخدمات 
اخلرباء فـي املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك.

5 - ت�سجيع االأن�سطة اال�ستثمارية، واإن�ساء م�ساريع م�سرتكة ومكاتب متثيل جتاري 
لل�سركات ومكاتب فرعية فـي بلدي الطرفني املتعاقدين وفقا للقوانني واللوائح 

فـي كال البلدين. 
والدويل  االإقليمي  ال�سعيدين  على  والتعاون  ثالثة،  اأطراف  مع  التعاون  ترويج   -  6

ب�ساأن امل�سائل ذات االهتمام امل�سرتك.
7 - اأي و�سيلــــة اأخــرى يتفــق عليهــا الطرفــان املتعاقــدان فيمــا بعــد؛ لتو�سيــع وتعزيــز 

تعاونهمــا.

املــادة ) 4 (

اأحكـام عـامـة

ال توؤثر هذه االتفاقية على اأي حقوق اأو التزامات نا�سئة مبوجب اأي اتفاقية دولية قائمة 
يكون اأي من الطرفني املتعاقدين طرفا فيها. 

املــادة ) 5 (

اتفاقيـات محــددة

ميكن للطرفني املتعاقدين - بناء على االهتمامات امل�سرتكة - القيام باالآتي: 
امل�سار  التعاون  نطاق  ب�ساأن  االتفاقية،  هذه  على  ت�ستند  محددة،  اتفاقيات  اإبرام   -  1
اإليه فـي املادة )2( من هذه االتفاقية، وغريها من امل�ساريع اخلا�سة االأخرى التي 

ميكن االتفاق عليها فيما بعد بينهما.
اأو فرق عمل باخت�سا�سات وا�سحة لتحقيق  اأو عند احلاجة،  اإن�ساء جلان دائمة   - 2

اأهداف ومهام محددة.
املــادة ) 6 (

 اللجنـة االقت�ساديـة امل�سرتكـة

1 - ل�سمان تنفيذ هذه االتفاقية، ت�سكل جلنة اقت�سادية م�سرتكة )ي�سار اإليها فيما بعد 
بـ"اللجنة"( تتاألف من ممثلي احلكومة وجمتمع االأعمال لدى الطرفني املتعاقدين. 

ويعني كل طرف متعاقد رئي�سا م�ساركا للجنة.
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2 - جتتمع اللجنة بالتفاق املتبادل فـي بلدان الأطراف املتعاقدة.

3 - ت�صع اللجنة قواعد اإجراءات العمل اخلا�صة بها.

4 - يجب على اللجنة اإمتام املهام الآتية:

  اأ - ت�صجيع وتن�صيق التعاون القت�صادي والفني بني الطرفني املتعاقدين. 

ب - تنفيذ هذه التفاقية، ف�صال عن ت�صجيع وتقييم ومراقبة تنفيذ التفاقيات املحددة 

الناجمة عن ذلك.

اأي م�صروع  اأثناء تنفيذ  اإزالة العقبات التي قد تطراأ فـي  ج - و�صع تو�صيات لغر�ض 

اأن�صئ نتيجة لهذه التفاقية.

د - حتديد الفر�ض الإمنائية اجلديدة للعالقات القت�صادية الثنائية.

املــادة ) 7 (

ت�سويـة املنازعـات
امل�صاورات  اأو تطبيق هذه التفاقية وديا من خالل  اأي نزاع ين�صاأ عن تف�صري  تتم ت�صوية 

واملفاو�صات داخل اللجنة، اأو - اإذا اأخفقت تلك امل�صاورات اأو املفاو�صات فـي حل النزاع - من 

خالل القنوات الدبلوما�صية بني الطرفني املتعاقدين.

املــادة ) 8 (

التزامات الطرفني املتعاقدين
1 - ل توؤثر هذه التفاقية باأي �صكل من الأ�صكال على التزامات املجر بو�صفها دولة ع�صوا 

اأو  باأحكام هذه التفاقية  ال�صت�صهاد  الأوروبي. وبناء على ذلك، ل يجوز  فـي الحتاد 

اأو توؤثر بخالف ذلك على التزامات  اأو تعدل  اأو جزئيا بطريقة تبطل  تف�صريها كليا 

اأو بطريقة تخالف  اأ�ص�ض عليها الحتاد الأوروبي،  املجر النا�صئة عن التفاقيات التي 

القانون الأ�صا�صي والثانوي لالحتاد الأوروبي.

2 - لي�ض فـي هذه التفاقية ما يف�صر على اأنه يلزم اأيا من الطرفني املتعاقدين اأن مينح 

للطرف الآخر فائدة اأي معاملة اأو اأف�صلية اأو ميزة، حالية اأو م�صتقبلية، ناجمة عن اأي 

�صوق م�صرتكة اأو منطقة جتارة حرة اأو احتاد جمركي اأو اتفاق دويل مماثل، حايل اأو 

م�صتقبلي، تكون اأي من دولتي الطرفني املتعاقدين ع�صوا فيه اأو قد ت�صبح ع�صوا فيه.
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املــادة ) 9 (

التعـديـــالت 
اأ�سا�س  على  املتعاقدين،  الطرفني  بني  خطي  باتفاق  االتفاقية  هذه  اأحكام  تعديل  يجوز 
املوافقة املتبادلة. ويدخل اأي تعديل على هذه االتفاقية حيز التنفيذ وفقا للمادة )10( من 

هذه االتفاقية.

املــادة ) 10 (

الدخول حيز التنفيذ واالإنهاء
1 - تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ فـي اليوم )30( الثالثني التايل لت�سلم اآخر اإخطار 
يخطر فيه اأحد الطرفني الطرف االآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية با�ستكمال 

املتطلبات الداخلية الالزمة لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ. 
اأي وقت وذلك باإخطار  اإنهاء هذه االتفاقية فـي  2 - يجوز الأي من الطرفني املتعاقدين 
الطرف االآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية بنيته فـي اإنهاء هذه االتفاقية قبل )6( 

�ستة اأ�سهر على االأقل من تاريخ اإنهائها.
اأو  اأو عقود  اأو م�ساريع  اتفاقيات  اأي  اأو مدة  اإنهاء هذه االتفاقية على �سحة  يوؤثر  3 - ال 
اأن�سطة اأو التزامات محددة اأبرمت مبوجب هذه االتفاقية حتى اإكمال هذه االتفاقيــات 
على  املتعاقدان  الطــرفان  يتفــق  لــم  ما  وااللتزامــات،  واالأن�سطـــة  والعقـــود  وامل�ساريــع 

خالف ذلك.
حكومتيهما  قبل  من  لهما  املخولة  ال�سلطة  مبوجب  اأدناه  املوقعان  قام  تقدم  ملا  واإثباتا 

بالتوقيع على هذه االتفاقية. 

وقعـــت فـــي م�سقـــط بتاريـــخ 2020/12/28م، مــن ن�سختيـــن اأ�سليتـــني، باللغــات: العربيــة، 
واملجرية، واالإجنليزية، لكل منها ذات احلجية القانونية، وفـي حالة االختالف فـي التف�سري 

يعتد بالن�س االإجنليزي.

عـــن حكومــــة املجــــــر  عــن حكـومــة �سلطنــة عمــان     
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/19

بالموافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمــان 

اإلى وثيقة جنيف التفاق ل�سبونة ب�ساأن ت�سميات المن�ساأ والبيانات الجغرافية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلـــى وثيقــة جنيــف لتفـــاق ل�سبونـــة ب�ســاأن ت�سميــات املن�ساأ والبيانات اجلغرافية املحررة 

فـي جنيف بتاريخ 20 من مايو 2015م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل وثيقة جنيف لتفاق ل�سبونة ب�ساأن ت�سميات املن�ساأ 

والبيانات اجلغرافية، وفقا لل�سيغة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل الوثيقة امل�سار اإليها وفقا لأحكامها.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :   3  من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ
املـوافــــق : 15 من فبـرايـــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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وثيقة جنيف التفاق ل�شبونة 
ب�شاأن ت�شميات املن�شاأ والبيانات اجلغرافـية

قائمـــة املـــواد
�لف�صل �لأول: �أحكام متهيدية وعامة

املادة 1: تعابري خمت�صرة

املادة 2: �ملو�صوع

املادة 3: �لإد�رة �ملخت�صة

املادة 4: �ل�صجل �لدويل

�لف�صل �لثاين: �لطلب و�لت�صجيل �لدويل

املادة 5: �لطلب

املادة 6: �لت�صجيل �لدويل

املادة 7: �لر�صوم

املادة 8: مدة �صالحية �لت�صجيل �لدويل

�لف�صل �لثالث: �حلماية

املادة 9: �للتز�م باحلماية

املادة 10: �حلماية مبوجب قو�نني �لأطر�ف �ملتعاقدة و�ل�صكوك �لأخرى

املادة 11: �حلماية فـيما يخ�ص ت�صميات �ملن�صاأ �مل�صجلة و�لبيانات �جلغر�فـية �مل�صجلة

املادة 12: �حلماية من �لتحول �إىل ت�صمية عامة

املادة 13: �ل�صمانات �خلا�صة بحقوق �أخرى

املادة 14: �إجر�ء�ت �لإنفاذ و�جلز�ء�ت

�لف�صل �لر�بع: �لرف�ص و�لإجر�ء�ت �لأخرى �ملتعلقة بالت�صجيل �لدويل

املادة 15: �لرف�ص

املادة 16: �صحب �لرف�ص

املادة 17: �ملهلة �لنتقالية

املادة 18: �إخطار منح �حلماية

املادة 19: �لإبطال

املادة 20: �لتغيري�ت و�لتدوينات �لأخرى فـي �ل�صجل �لدويل
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�لف�صل �خلام�ص: �أحكام �إد�رية

املادة 21: �أع�صاء �حتاد ل�صبونة

املادة 22: جمعية �لحتاد �خلا�ص

املادة 23: �ملكتب �لدويل

املادة 24: �ل�صوؤون �ملالية

املادة 25: �لالئحة �لتنفـيذية

�لف�صل �ل�صاد�ص: �ملر�جعة و�لتعديل

املادة 26: �ملر�جعة

املادة 27: تعديل بع�ص �ملو�د فـي �جلمعية

�لف�صل �ل�صابع: �لأحكام �خلتامية

املادة 28: �لن�صمام �إىل هذه �لوثيقة

املادة 29: تاريخ نفاذ �لت�صديق و�لن�صمام

املادة 30: حظر �لتحفظات

املادة 31: تطبيق �تفاق ل�صبونة ووثيقة 1967

املادة 32: �لنق�ص

املادة 33: لغات هذه �لوثيقة و�لتوقيع عليها

املادة 34: �أمني �لإيد�ع
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الف�شــل االأول
اأحكــام متهيديــة وعامــة

املــادة ) 1 (
التعابيــر املخت�شــرة

لأغر��ص هذه �لوثيقة وما مل يذكر خالف ذلك �صر�حة: 

1 - تعنــــي عبارة "�تفــــاق ل�صبونـــة" �تفاق ل�صبونة ب�صـاأن حماية ت�صميات �ملن�صاأ وت�صجيلها 

على �ل�صعيد �لدويل �ملوؤرخ فـي 31 �أكتوبر 1958،

2 - وتعنــــي عبــــارة "وثيقـــــة 1967" �تفــــاق ل�صبونــــة كمـــا هــــو مر�جــع فـــي ��صتوكهومل فـي 

14 يوليو 1967، ومعدل فـي 28 �صبتمرب 1979،

3 - وتعني عبارة "هذه �لوثيقة" �تفاق ل�صبونة ب�صاأن ت�صميات �ملن�صاأ و�لبيانات �جلغر�فـية، 

كما هو مو�صوع مبوجب هذه �لوثيقة،

4 - وتعني عبارة "�لالئحة �لتنفـيذية" �لالئحة �لتنفـيذية �مل�صار �إليها فـي �ملادة 25،

5 - وتعني عبارة "�تفاقية باري�ص" �تفاقية باري�ص حلماية �مللكية �ل�صناعية �ملوؤرخة فـي 

20 مار�ص 1883، ب�صيغتها �ملنقحة و�ملعدلة،

" ت�صمية وفقا ملا ورد فـي �ملادة 2)1("1"، 6 - وتعني عبارة "ت�صمية �ملن�صاأ

7 - وتعني عبارة "�لبيان �جلغر�فـي" بيانا وفقا ملا ورد فـي �ملادة 2)1("2"،

8 - وتعني عبارة "�ل�صجل �لدويل" �ل�صجل �لدويل �لذي يحتفظ به �ملكتب �لدويل وفقا 

4 كمجموعة ر�صمية للبيانات �ملتعلقة بالت�صجيالت �لدولية لت�صميات �ملن�صاأ  للمادة 

و�لبيانــــات �جلغر�فـية، �أيا كان �صكل �لدعامة �لتي حتفظ عليها تلك �لبيانات،

9 - وتعني عبارة "�لت�صجيل �لدويل" �لت�صجيل �لدويل �ملدون فـي �ل�صجل �لدويل،

10 - وتعني كلمة "�لطلب" طلب �لت�صجيل �لدويل،

11 - وتعني كلمة "�مل�صجل" �ملدون فـي �ل�صجل �لدويل وفقا لهذه �لوثيقة،

12 - وتعني عبارة "منطقة �ملن�صاأ �جلغر�فـية" منطقة جغر�فـية وفقا ملا ورد فـي �ملادة 2)2(؛

�أطر�ف  "منطقة جغر�فـية عابرة للحدود" منطقة جغر�فـية تقع فـي  13 - وتعني عبارة 

متعاقدة جماورة �أو ت�صملها،
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�أو منظمة حكومية دولية تكون طرفا فـي  "�لطرف �ملتعاقد" كل دولة  14- وتعني عبارة 

هذه �لوثيقة،

�ملن�صاأ   فـيه منطقة  تقع  �لذي  �ملتعاقد  �لطرف  �ملتعاقد"  �ملن�صاأ  "طرف  وتعني عبارة   -  15

�جلغر�فـية �أو �لذي تقع فـيه منطقة �ملن�صاأ �جلغر�فـية �لعابرة للحدود،

16 - وتعني عبارة "�لإد�رة �ملخت�صة" كيانا يعني وفقا للمادة 3،

لهم   يخول  �لذين  �أو �ملعنويني  �لطبيعيني  �لأ�صخا�ص  "�مل�صتفـيدون"  كلمة  وتعني   -  17

قانون طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد ��صتخد�م ت�صمية من�صاأ �أو بيان جغر�فـي،

18 - وتعنــــي عبارة "�ملنظمـــة �حلكوميـــة �لدولية" �ملنظمة �حلكومية �لدولية �لأهل لأن 

ت�صبح طرفا فـي هذه �لوثيقة وفقا للمادة 28)1("3"،

19 - وتعني كلمة "�ملنظمة" �ملنظمة �لعاملية للملكية �لفكرية،

20 - وتعني عبارة "�ملدير �لعام" �ملدير �لعام للمنظمة،

21 - وتعني عبارة " �ملكتب �لدويل" �ملكتب �لدويل للمنظمة.

املــادة ) 2 (

املو�شــــوع

1 - )ت�صميات �ملن�صاأ و�لبيانات �جلغر�فـية( 

تنطبق هذه �لوثيقة على ما يلي: 

جغر�فـية  منطقة  ��صم  من  وتتاألف  �ملتعاقد  �ملن�صاأ  طرف  فـي  حممية  ت�صميـــة  �أي   -  1

�أنها ت�صري �إىل تلك �ملنطقة وت�صتخدم  �أخرى يعرف  �أو �أي ت�صمية  �أو ت�صتمل عليـــه، 

نوعيتها   تعود  حيث  �جلغر�فـية  �ملنطقة  تلك  فــــي  مبن�صئهــــا  ما  �صلعــــة  لتعيني 

�أو خ�صائ�صها كليا �أو �أ�صا�صا �إىل �لبيئة �جلغر�فـية، مبا فـي ذلك �لعو�مل �لطبيعية 

و�لب�صرية، �لتي �أك�صبت �ل�صلعة �صهرتها؛

جغر�فـية   منطقة  ��صم  من  ويتاألف  �ملتعاقد  �ملن�صاأ  طرف  فـي  حممي  بيان  و�أي   -2

�أو ي�صتمل عليه، �أو �أي بيان �آخر يعرف �أنه ي�صري �إىل تلك �ملنطقة، ويحدد �صلعة ما مبن�صئها 

حيث تعود نوعية �ل�صلعة �أو �صهرتها �أو �صماتها �لأخرى �أ�صا�صا �إىل من�صئها �جلغر�فـي.
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2 - )مناطق �ملن�صاأ �جلغر�فـية �ملمكنة( 

يجوز �أن تتاألف منطقة �ملن�صاأ �جلغر�فـية كما ورد و�صفها فـي �لفقرة )1( من �أر��صي 

�ملن�صاأ  �أر��صي طرف  فـي  �أو مكان  �أو جهة  �أو من منطقة  باأكملها  �ملتعاقد  �ملن�صاأ  طرف 

�ملتعاقد. ول ي�صتثني ذلك تطبيق هذه �لوثيقة على منطقة �ملن�صاأ �جلغر�فـية كما ورد 

و�صفها فـي �لفقرة )1( و�لتي تتاألف من منطقة جغر�فـية عابرة للحدود، �أو جزء منها.

املــادة ) 3 (

االإدارة املخت�شـــة

يعني كل طرف متعاقد كيانا يكون م�صوؤول عن �إد�رة هذه �لوثيقة فـي �أر��صيه وعن �لتو��صل 

�ملتعاقد  �لطرف  �لتنفـيذية. ويخطر  و�لالئحة  �لوثيقة  �لدويل مبوجب هذه  �ملكتب  مع 

�ملكتب �لدويل با�صم تلك �لإد�رة �ملخت�صة وبيانات �لت�صال بها، على �لنحو �ملن�صو�ص عليه 

فـي �لالئحة �لتنفـيذية.

املــادة ) 4 (

ال�شجــل الدولــي

مبوجب  جترى  �لتي  �لدولية  �لت�صجيالت  يدون  دويل  ب�صجل  �لدويل  �ملكتب  يحتفظ 

بهذه  �ملتعلقة  و�لبيانات  �أو كليهما،  ووثيقة 1967  ل�صبونة  �تفاق  �أو مبوجب  �لوثيقة  هذه 

�لت�صجيالت �لدولية.

الف�شــل الثانــي

الطلــب والت�شجيــل الدولــي

املــادة ) 5 (

الطلـــب

1 - )مكان �لإيد�ع( 

تودع �لطلبات لدى �ملكتب �لدويل.

2 - )�لطلب �لذي تودعه �لإد�رة �ملخت�صة( 

�أو بيان جغر�فـي  لت�صمية من�صاأ  �لدويل  �لت�صجيل  �لفقرة )3(، يودع طلب  مع مر�عاة 

لدى �لإد�رة �ملخت�صة با�صم: 
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1 - �مل�صتفـيدين،

2 - �أو �صخ�ص طبيعي �أو معنوي يتمتع بالأ�ص�ص �لقانونية مبوجب قانون طرف �ملن�صاأ 

�ملتعاقد لتاأكيد حقوق �مل�صتفـيدين �أو حقوق �أخرى تت�صل بت�صمية �ملن�صاأ �أو �لبيان 

�جلغر�فـي.

3 - )�لطلبات �ملودعة مبا�صرة(

�أو �ملعنوي  �أو لل�صخ�ص �لطبيعي  �أ - دون �لإخالل بالفقرة )4(، يجوز للم�صتفـيدين 

�ملن�صاأ  ت�صريع طرف  بذلك  �صمح  �إذ�  �لطلب  �إيد�ع  �لفقرة )2("2"  فـي  �إليه  �مل�صار 

�ملتعاقد.

ب - ت�صري �لفقرة �لفرعية )�أ( �صرط �إعالن يقدمه �لطرف �ملتعاقد يفـيد �أن ت�صريعه 

ي�صمح بذلك. ويجوز للطرف �ملتعاقد �أن يديل بذلك �لإعالن عند �إيد�عه وثيقة 

�إيد�ع  وقت  فـي  بالإعالن  �أديل  و�إذ�  �أي وقت لحق.  �أو فـي  �أو �ن�صمامه  ت�صديقه 

وثيقة �لت�صديق �أو �لن�صمام، �أ�صبح �لإعالن نافذ� لدى دخول هذه �لوثيقة حيز 

�لنفاذ فـي �لطرف �ملتعاقد �ملعني. �أما �إذ� �أديل بالإعالن بعد دخول هذه �لوثيقة 

يت�صلم  �لذي  �لتاريخ  نافذ� بعد  �لإعالن  �أ�صبح  �ملتعاقد،  فـي �لطرف  �لنفاذ  حيز 

فـيه �ملدير �لعام �لإعالن بثالثة �أ�صهر.

4 - )�إمكانية �إيد�ع طلب م�صرتك فـي حالة منطقة جغر�فـية عابرة للحدود( 

فـي حالة منطقة من�صاأ جغر�فـية تتاألف من منطقة جغر�فـية عابرة للحدود، يجوز 

لالأطر�ف �ملتعاقدة �ملجاورة، وفقا لتفاقها، �ل�صرت�ك فـي �إيد�ع طلب و�حد من خالل 

�إد�رة خمت�صة تتفق على تعيينها.

5 - )�ملحتويات �لإلز�مية( 

حتدد �لالئحة �لتنفـيذية �لعنا�صر �لإلز�مية �لو�جب �إدر�جها فـي �لطلب �إ�صافة �إىل 

تلك �ملحددة فـي �ملادة 6)3(.

6 - )�ملحتويات �خليارية( 

يجوز �أن حتدد �لالئحة �لتنفـيذية �لعنا�صر �خليارية �لتي يجوز �إدر�جها فـي �لطلب.
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املــادة ) 6 (

الت�سجيــل الدولــي

1 - )الفح�ص ال�شكلي لدى املكتب الدويل( 

ما اإن ي�شتلم املكتب الدويل طلب ت�شجيل دويل لت�شمية من�شاأ اأو بيان جغرافـي ح�شب 

الأ�شول وكما هو من�شو�ص عليه فـي الالئحة التنفـيذية، ي�شجل ت�شمية املن�شاأ اأو البيان 

اجلغرافـي فـي ال�شجل الدويل.

2 - )تاريــــخ الت�شجيـــل الدولـــي( 

مع مراعاة الفقرة )3(، يوافق تاريخ الت�شجيل الدويل التاريخ الذي ي�شتلم فـيه املكتب 

الدويل الطلب.

3 - )تاريخ الت�شجيل الدويل للطلبات غري املكتملة العنا�شر( 

اإذا مل يت�شمن الطلب جميع العنا�شر التالية: 

1 - حتديد الإدارة املخت�شة اأو، فـي حالة املادة 5)3(، مودع اأو مودعي الطلب،

2 - تفا�شــــيل حتديــــد امل�شتفـيديـــن وعند القت�شاء ال�شخ�ص الطبيعي اأو العتباري 

امل�شار اإليه فـي املادة 5)2("2"،

3 - ت�شمية املن�شاأ اأو البيان اجلغرافـي الذي يلتم�ص له الت�شجيل الدويل،

4 - ال�شلعة اأو ال�شلع التي تنطبق عليها ت�شمية املن�شاأ اأو البيان اجلغرافـي؛ فاإن تاريخ 

العنا�شر  اآخر  الدويل  املكتب  فـيه  ي�شتلم  الذي  التاريخ  يوافق  الدويل  الت�شجيل 

الناق�شة.

4 - )ن�شر الت�شجيالت الدولية والإخطار بها( 

لكل  املخت�شة  الإدارة  به  ويخطر  دويل  ت�شجيل  كل  تاأخري  دون  الدويل  املكتب  ين�شر 

طرف متعاقد فـي الت�شجيل الدويل.

5 - )تاريــــخ بــــدء �شريـــان الت�شجيل الدويل( 

البيان  ويتمتع  امل�شجلة  املن�شاأ  ت�شمية  تتمتع  الفقرة الفرعية )ب(،  مراعاة  مع   - اأ 

احلماية  يرف�ص  مل  متعاقد  طرف  كل  اأرا�شي  فـي  باحلماية  امل�شجل  اجلغرافـي 

مبوجب املادة 15 اأو اأر�شل اإىل املكتب الدويل اإخطارا مبنح احلماية  وفقا للمادة 18، 

وذلك اعتبارا من تاريخ الت�شجيل الدويل.
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ت�سمية  �أن  �إعالن،  مبوجب  �لعام،  �ملدير  يخطــــر  �أن  متعاقــــد  لطـــرف  ويجــــوز   - ب   

ت�سريعه  �مل�سجل يتمتعان باحلماية، مبوجب  �لبيان �جلغر�فـي  �أو  �مل�سجلة  �ملن�ساأ 

�لوطني �أو �الإقليمي،  �عتبار� من �لتاريخ �ملذكور فـي �الإعالن، �سريطة �أال يتعدى 

�لتنفـيذية وفقا  �لالئحة  فـي  �ملحددة  �لرف�ض  �نق�ساء مهلة  تاريخ  �لتاريخ  ذلك 

للمادة 15)1()اأ(.

املــادة ) 7 (

الر�ســــوم

1 - )ر�سم �لت�سجيل �لدويل( 

يخ�سع �لت�سجيل �لدويل لكل ت�سمية من�ساأ وبيان جغر�فـي لت�سديد �لر�سم �ملحدد فـي 

�لالئحة �لتنفـيذية.

2 - )ر�سوم �لتدوينات �الأخرى فـي �ل�سجل �لدويل( 

حتدد �لالئحة �لتنفـيذية �لر�سوم �لو�جب دفعها  مقابل �لتدوينات �الأخرى فـي �ل�سجل 

مبحتويات  خا�سة  �أخرى  معلومات  �أو �أي  �أو �سهاد�ت  م�ستخرجات  وتقدمي  �لدويل 

�لت�سجيل �لدويل.

3 - )تخفـي�سات �لر�سوم( 

لت�سميات  �لدولية  �لت�سجيالت  ببع�ض  يتعلق  فـيما  خمف�سة  ر�سوما  �جلمعية  ت�سع 

�ملن�ساأ، وفـيما يتعلق ببع�ض �لت�سجيالت �لدولية للبيانات �جلغر�فـية، وال �سيما عندما 

يكون طرف �ملن�ساأ �ملتعاقد دولة نامية �أو من �لبلد�ن �الأقل منو�.

4 - )�لر�سم �لفردي( 

�حلماية   باأن  �إعالن،  مبوجب  �لعام،  �ملدير  يخطر  �أن  متعاقد  طرف  الأي  يجوز   - �أ 

لتغطية  ر�سم  �سدد  �إذ�  �إال  �أر��سيه  �إىل  متتد  لن  �لدويل  �لت�سجيل  عن  �لناجمة 

تكلفة �لفح�ض �ملو�سوعي للت�سجيل �لدويل. ويحدد مبلغ هذ� �لر�سم �لفردي فـي 

�الإعالن وميكن تغيريه فـي �إعالنات الحقة. وال يجوز �أن يتعدى هذ� �لر�سم �ملبلغ 

خ�سم  بعد  �ملتعاقد  للطرف  �أو �الإقليمية  �لوطنية  �لت�سريعات  مبوجب  �ملطلوب 

�لوفور�ت �لناجمة عن �الإجر�ء �لدويل. و�إ�سافة �إىل ذلك،  يجوز للطرف �ملتعاقد 

�أن يخطر �ملدير �لعام، مبوجب �إعالن، باأنه ي�سرتط ر�سما �إد�ريا يتعلق با�ستعمال 

ت�سمية �ملن�ساأ �أو �لبيان �جلغر�فـي من قبل �مل�ستفـيدين فـي ذلك �لطرف �ملتعاقد.

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

ب - يعـــد عــــدم ت�صديد �لر�صم �لفردي، طبقا لالئحة �لتنفـيذية، مبثابة �لتخلي عن 

�حلماية فـي �أر��صي �لطرف �ملتعاقد �لذي ي�صرتط دفع �لر�صم.

املــادة ) 8 (

مدة �شالحية الت�شجيل الدويل

1 - )�لتبعية( 

�ملفهوم  �أن من  �أجل غري م�صمى، على  �إىل  �ملفعول  �صارية  �لدولية  �لت�صجيالت  تكون 

�إذ�  مطلوبة  غري  تعود  �مل�صجل  �جلغر�فـي  �أو �لبيان  �مل�صجلة  �ملن�صاأ  ت�صمية  حماية  �أن 

�أ�صبحت �لت�صمية �لتي تتكون منها ت�صمية �ملن�صاأ �أو يتكون منها �لبيان �جلغر�فـي غري 

حممية فـي طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد.

2 - )�لإلغــــاء( 

حالة  فـي  ويجـــوز  �ملتعاقـــد،  �ملن�صـــــاأ  طـــرف  لـــدى  �ملخت�صـــة  لالإد�رة  يجـــــوز   - �أ 

فـي  �إليه  �مل�صــــار  �ملعـــنوي  �أو  �لطبيعــــي  �أو لل�صخــــ�ص  املادة 5)3(، للم�صتفـيدين 

املادة 5)2("2"، ويجوز لالإد�رة �ملخت�صة لدى طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد، �أن تطلب من 

�ملكتب �لدويل �إلغاء �لت�صجيل �لدويل.

ب - فـي حال �أ�صبحت �لت�صمية �لتي تتاألف منها ت�صمية من�صاأ م�صجلة �أو �أ�صبح �لبيان 

يتعني  �ملتعاقد،  �ملن�صاأ  فـي طرف  بيان جغر�فـي غري حمميني  يتاألف منه  �لذي 

على �لإد�رة �ملخت�صة لدى طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد �أن تطلب �إلغاء �لت�صجيل �لدويل.

الف�شــل الثالــث

احلمايـــة

املــادة ) 9 (

االلتــزام باحلمايــة

�مل�صجلة  �جلغر�فـية  و�لبيانات  �مل�صجلة  �ملن�صاأ  لت�صميات  �حلماية  متعاقد  طرف  كل  يكفل 

�لوثيقة،  هذه  لأحكام  وفقا  ولكن  �لقانونيني  وممار�صاته  نظامه  نطاق  فـي  �أر��صيه،  فـي 

مع مر�عاة �أي رف�ص �أو تخل �أو �إبطال �أو �إلغاء قد ي�صبح نافذ� بالن�صبة �إىل �أر��صيه، على 

و�لبيانات  �ملن�صاأ  ت�صميات  بني  ل متيز  �لتي  �ملتعاقدة  �لأطر�ف  �أن  �ملفهوم  من  يكون  �أن 

�جلغر�فـية فـي ت�صريعاتها �لوطنية �أو �لإقليمية لن تكون ملزمة باإدر�ج هذ� �لتمييز فـي 

ت�صريعاتها �لوطنية �أو �لإقليمية.
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املــادة ) 10 (

احلماية مبوجب قوانني االأطراف املتعاقدة وال�شكوك االأخرى

1 - )�صكل �حلماية �لقانونية(

لكل طرف متعاقد �حلرية فـي �ختيار نوع �لت�صريعات �لتي �صيكفل مبوجبها �حلماية 

�ملن�صو�ص عليها فـي هذه �لوثيقة، على �أن تلبي تلك �لت�صريعات �ملتطلبات �ملو�صوعية 

لهذه �لوثيقة.

2 - )�حلماية مبوجب �صكوك �أخرى(

لن توؤثر �أحكام هذه �لوثيقة باأي �صكل من �لأ�صكـال فـي �أي حماية �أخرى قد مينحها 

ت�صريعه  مبوجب  م�صجل  جغر�فـي  �أو بيـــــان  م�صجلة  من�صاأ  لت�صمية  متعاقد  طرف 

�لوطني �أو �لإقليمي �أو مبوجب �صكوك دولية �أخرى.

3 - )�لعالقة مع �صكوك �أخرى(

�ملتعاقدة  �لأطر�ف  على  مرتتبة  �لتز�مات  �أي  من  يحد  ما  �لوثيقة  هذه  فـي  لي�ص 

بع�صها جتاه �لبع�ص بناء على �أي �صكوك دولية �أخرى، كما ل تخل باأي حقوق يتمتع 

بها طرف متعاقد مبوجب �أي �صكوك دولية �أخرى.

املــادة ) 11 (

احلماية فـيما يخ�ص ت�شميات املن�شاأ امل�شجلة والبيانات اجلغرافـية

1 - )م�صمون �حلماية( 

مع مر�عاة �أحكام هذه �لوثيقة، وفـيما يتعلق بت�صمية من�صاأ م�صجلة �أو بيان جغر�فـي 

م�صجل، يكفل كل طرف متعاقد �لو�صائل �لقانونية ملنع ما يلي: 

�أ - ��صتخد�م ت�صمية �ملن�صاأ �أو �لبيان �جلغر�فـي

 1 - فـيما يخ�ص �صلعا من نوع مماثل لنوع �ل�صلع �لتي تنطبق عليها ت�صمية �ملن�صاأ 

�أو �لبيان �جلغر�فـي و�لتي مل تن�صاأ فـي منطقة �ملن�صاأ �جلغر�فـية �أو �لتي ل متتثل 

للمتطلبات �ملطبقة �لأخرى ل�صتخد�م ت�صمية �ملن�صاأ �أو �لبيان �جلغر�فـي،
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2 - فـيما يخ�ص �صلعا لي�صت من نف�ص نوع �ل�صلع �لتي تنطبق عليها ت�صمية �ملن�صاأ 

ي�صري  �أن  �صاأنه  من  �ل�صتخد�م  ذلك  كان  �إذ�  خدمات،  �أو  �جلغر�فـي  �أو �لبيان 

�ملن�صاأ  ت�صمية  من  و�مل�صتفـيدين  �خلدمات  �أو  �ل�صلع  تلك  بني  �صلة  وجود  �إىل 

ينطبق،  ما  ح�صب  �أو  مب�صاحلهم،  ي�صر  �أن  �ملرجح  ومن  �جلغر�فـي  �أو �لبيان 

ينتق�ص  �أن  �ملرجح  من  �جلغر�فـي  �لبيان  �أو  �ملن�صاأ  ت�صمية  �صمعة  �إىل  بالنظر 

ب�صورة غري عادلة من تلك �ل�صمعة �أو ي�صعفها �أو �أن ينتفع بها دون وجه حق.

لل�صلع  �حلقيقي  �ملن�صاأ  �إز�ء  �مل�صتهلك  ت�صليل  �إىل  تـــوؤدي  �أخــــرى  ممار�صـــة  �أي   - ب 

�أو م�صدرها �حلقيقي �أو طبيعتها �حلقيقية.

2 - )م�صمون �حلماية فـيما يتعلق با�صتخد�مات حمددة( 

ت�صري �لفقرة )1( )�أ( �أي�صا على �أي ��صتخد�م لت�صميات �ملن�صاأ �أو �لبيانات �جلغر�فـية 

�أو �إذ� ��صتخدمت ت�صمية  �لذي يعد تقليد� لها، حتى و�إن ذكر �ملن�صاأ �حلقيقي لل�صلع، 

�ملن�صاأ �أو ��صتخدم �لبيان �جلغر�فـي فـي �صكل ترجمة �أو باإ�صافة م�صطلحات مثل "منط" 

�أو "نوع" �أو "طر�ز" �أو "�صنع" �أو "تقليد" �أو "طريقة" �أو "منتوج فـي" �أو "مثل" �أو "م�صابه" �أو ما 

. 
)1(

�إىل ذلك 

3 - )�ل�صتخد�م فـي �إطار عالمة جتارية( 

دون �لإخالل باأحكام �ملادة 13)1(، يتعني على �لطرف �ملتعاقد، تلقائيا �إذ� �صمح ت�صريعه 

بذلك، �أو بنـــاء علـــى طلــب جهــة معنية، �أن يرف�ص ت�صجيل عالمة جتارية لحقة �أو 

فـي  �ملذكورة  �حلالت  من  حالة  �إىل  �لتجارية  �لعالمة  ��صتخد�م  �أدى  �إذ�  يبطلها  �أن 

�لفقرة )1(.

�كت�صت  حال  فـي  �أنه  �ملفهوم  من  �لوثيقة،  هذه  لأغر��ص   :)2(11 �ملادة  ب�صاأن  عليه  متفق  بيان   -  1

بع�ص عنا�صر �لت�صمية �أو �لبيان �ملوؤلف لت�صمية �ملن�صاأ �أو �لبيان �جلغر�فـي طابع �ل�صم �لعام فـي 

�أر��صي طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد، فاإن حمايتها مبوجب هذه �لفقرة �لفرعية ل ت�صرتط فـي �لأطر�ف 

�أو  �إبطالها  �أو  جتارية  عالمة  رف�ص  ي�صتند  �أن  ميكن  ل  �ليقني،  من  وملزيد  �لأخرى.  �ملتعاقدة 

�لك�صف عن تعد فـي �لأطر�ف �ملتعاقدة مبوجب �صروط �ملادة 11 �إىل �لعن�صر �لذي يكت�صي طابع 

�ل�صم �لعام.
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املــادة ) 12 (

احلماية من التحول اإلى ا�شم عام

مع مر�عاة �أحكام هذه �لوثيقة، ل ميكن �عتبار ت�صميات �ملن�صاأ �مل�صجلة و�لبيانات �جلغر�فـية 

 فـي طرف متعاقد.
)2(

�مل�صجلة على �أنها �أ�صبحت ��صما عاما 

املــادة ) 13 (

ال�شمانات اخلا�شة بحقوق اأخرى

1 - )حقوق �لعالمات �لتجارية �ل�صابقة( 

نية  بح�صن  �أو م�صجلة  مطلوبة  �صابقة  جتارية  بعالمة  �لوثيقة  هذه  �أحكام  تخل  ل 

�أو مكت�صبة بال�صتخد�م بح�صن نية، فـي طرف متعاقد. 

�ملمنوحة  ��صتثناء حمدود للحقوق  �ملتعاقد ين�ص على  �لطرف  وفـي حال كان قانون 

مبوجب عالمة جتارية يفـيد �أن تلك �لعالمة �لتجارية �ل�صابقة ل يجوز، فـي ظروف 

معينة، �أن تخول مالكها �حلق فـي منع ت�صمية من�صاأ م�صجلة �أو بيان جغر�فـي م�صجل 

من �حل�صول على �حلماية �أو �ل�صتخد�م فـي ذلك �لطرف �ملتعاقد، فاإن حماية ت�صمية 

�ملن�صاأ �مل�صجلة �أو �لبيان �جلغر�فـي �مل�صجل لن حتد من �حلقوق �ملمنوحة مبوجب تلك 

�لعالمة �لتجارية باأي طريقة �أخرى.

2 - )��صتخد�م �ل�صم �ل�صخ�صي فـي �لن�صاط �لتجاري( 

�أو ��صم  �ل�صخ�صي  ��صمه  ��صتخد�م  فـي  �صخ�ص  �أي  �لوثيقة بحق  هذه  �أحكام  ل تخل 

�أ�صالفه فـي مز�ولة ن�صاطه �لتجاري �إل �إذ� ��صتخدم هذ� �ل�صم ب�صورة ت�صلل �جلمهور.

3 - )�حلقوق �لقائمة على ت�صمية �صنف نباتي �أو �صاللة حيو�نية( 

ل تخل �أحكام هذه �لوثيقة بحق �أي �صخ�ص فـي ��صتخد�م ت�صمية �صنف نباتي �أو �صاللة 

حيو�نية فـي �صياق �لتجارة �إل �إذ� ��صتخدمت هذه �لت�صمية ب�صورة ت�صلل �جلمهور.

2 - بيان متفق عليه ب�صاأن �ملادة 12: لأغر��ص هذه �لوثيقة، من �ملفهوم �أن �ملادة 12 ل تخل بتطبيق 

�أن تكون  �لت�صجيل �لدويل،  �إذ ميكن، قبل  �ل�صابق،  �لوثيقة فـيما يخ�ص �ل�صتخد�م  �أحكام هذه 

جزئيا،  �أو  كليا  عاما،  ��صما  �جلغر�فـي  �لبيان  �أو  �ملن�صاأ  لت�صمية  �ملوؤلف  �لبيان  يكون  �أو  �لت�صمية 

فـي طرف متعاقد غري طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد نظر� مثال �إىل �أن �لت�صمية �أو �لبيان �أو جزء� منهما 

ذلك  فـي  خدمة  �أو  ل�صلعة  �لعتيادي  �ل�صم  بو�صفه  د�رجة  لغة  فـي  �عتيادي  مل�صطلح  مطابق 

�لطرف �ملتعاقد �أو نظر� �إىل �أنه مطابق لال�صم �لعتيادي �ملطلق على �صنف عنب مثال فـي ذلك 

�لطرف �ملتعاقد.
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4 - )�سمانــــات فــــــي حــال الإخطار ب�سحب الرف�ض اأو منح احلماية( 

اأ�سا�ض  على  املادة 15  مبوجب  دويل  ت�سجيل  اآثار  رف�ض  الذي  املتعاقد  الطرف  اإذا 

ال�ستخدام مبوجب عالمة جتارية �سابقة اأو حق �سابق اآخر، كما هو م�سار اإليه فـي هذه 

اأو مبنح احلماية مبوجب  املادة 16  الرف�ض مبوجب  ذلك  ب�سحب  اإخطارا  قدم  املادة، 

املادة 18، فاإن احلماية املرتتبة لت�سمية املن�ساأ اأو البيان اجلغرافـي ل تخل بذلك احلق 

جتديده  اأو عدم  احلق  اإلغاء  عقب  منحت  قد  احلماية  كانت  اإذا  اإل  اأو با�ستخدامه 

اأو اإ�سقاطه اأو اإبطاله.

املــادة ) 14 (

اإجراءات الإنفاذ واجلزاءات

املن�ساأ امل�سجلة والبيانات  يتيح كل طرف متعاقد جزاءات قانونية فعالة حلماية ت�سميات 

اجلغرافـية امل�سجلة ويجيز لأي �سلطة عامة اأو  جهة معنية، �سواء كانت �سخ�سا طبيعيا اأم 

القانونية ل�سمان حمايتها بح�سب نظام الطرف  اأو خا�سا، رفع الإجراءات  معنويا، عاما 

املتعاقد وممار�ساته القانونيني.

الف�صـــل الرابـــع

الرف�ض والإجراءات الأخرى املتعلقة بالت�صجيل الدويل

املــادة ) 15 (

الرفـــ�ض

1 - )رف�ض اآثار الت�سجيل الدويل( 

 اأ - يجوز لالإدارة املخت�سة لدى طرف معني اأن تخطر املكتب الدويل فـي غ�سون 

املهلة املحددة فـي الالئحة التنفـيذية برف�ض اآثار الت�سجيل الدويل فـي اأرا�سيها. 

اإذا  نف�سها  تلقاء  من  هذا  الرف�ض  باإخطار  تتقدم  اأن  املخت�سة  لالإدارة  ويجوز 

�سمحت ت�سريعاتها بذلك اأو بناء على طلب جهة معنية.

ب - ويحدد اإخطار الرف�ض الأ�سباب التي يقوم عليها الرف�ض.

2 - )احلماية مبوجب �سكوك اأخرى( 

ل يوؤدي الإخطار بالرف�ض اإىل امل�سا�ض باأي حماية اأخرى قد تتوافر، وفقا للمادة 10)2(، 

لت�سمية اأو بيان معني فـي الطرف املتعاقد الذي يتعلق به الرف�ض.
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3 - )�للتز�م باإتاحة �لفر�صة للجهات �ملعنية( 

يتيح كل طرف متعاقد فر�صة معقولة لأي �أحد �صتتاأثر م�صاحله بت�صجيل دويل كي 

يطلب من �لإد�رة �ملخت�صة �لإخطار بالرف�ص فـيما يخ�ص �لت�صجيل �لدويل.

4 - )ت�صجيل �لرف�ص ون�صره و�لإخطار به( 

يدون �ملكتب �لدويل �لرف�ص و�أ�صبابه فـي �ل�صجل �لدويل. 

       وين�صر �لرف�ص و�أ�صبابه وير�صل �إخطار �لرف�ص �إىل �لإد�رة �ملخت�صة لدى طرف �ملن�صاأ 

�أو �ل�صخ�ص  �مل�صتفـيدين  �إىل  للمادة 5)3(  وفقا  مبا�صرة  �لطلب  �أودع  �أو �إذ�  �ملتعاقد 

لدى  �ملخت�صة  �لإد�رة  عن  ف�صال  �ملادة 5)2("2"  فـي  �إليه  �مل�صار  �ملعنوي  �أو  �لطبيعي 

طرف �ملن�صاأ �ملتعاقد.

5 - )�ملعاملة �لوطنية( 

�لق�صائية  �لطعن  �صبل  برف�ص  تتاأثر  �لتي  �ملعنية  للجهات  متعاقد  طرف  كل  يتيح 

و�لإد�رية �ملتاحة ملو�طنيه فـيما يخ�ص رف�ص حماية ت�صمية من�صاأ �أو بيان جغر�فـي.

املــادة ) 16 (

�شحــب الرفــ�ص

يجــــوز �صحـــب رفـــ�ص وفقـــا لالإجر�ء�ت �ملحددة فـي �لالئحة �لتنفـيذية. ويدون �ل�صحب 

فـي �ل�صجل �لدويل.

املــادة ) 17 (

املهلـــة االنتقاليــة

1 - )�إمكانية منح مهلة �نتقالية( 

دون �لإخالل باملادة 13، فـي حال مل يرف�ص طرف متعاقد �آثار �لت�صجيل �لدويل على 

�إخطار�  قدم  �أو  رف�صه  �صحب  حال  فـي  �أو  �لغري  قبل  من  �ل�صابق  �ل�صتخد�م  �أ�صا�ص 

مبنح �حلماية، يجوز له، �إذ� �صمح بذلك ت�صريعه، �أن مينح مهلة معينة وفقا ملا حتدده 

�لالئحة �لتنفـيذية، لأغر��ص �إنهاء ذلك �ل�صتخد�م.

2 - )�لإخطار باملهلة �لنتقالية( 

فـي  �ملحددة  �ملهلة، وفقا لالإجر�ء�ت  بتلك  �لدولــي  �ملكتـــب  �ملتعاقـــد  �لطـــرف  يخطـــر 

�لالئحة �لتنفـيذية.
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املــادة ) 18 (

االإخطار مبنح احلماية
�حلماية  مبنح  �لدويل  �ملكتب  تخطر  �أن  �ملتعاقد  �لطرف  لدى  �ملخت�صة  لل�صلطة  يجوز 

�ملكتب �لدويل هذ� �لإخطار فـي  �أو بيان جغر�فـي م�صجل. ويدون  لت�صمية من�صاأ م�صجلة 

�ل�صجل �لدويل وين�صره.

املــادة ) 19 (
االإبطــــال

1 - )فر�صة �لدفاع عن �حلقوق( 

ل يجوز �لنطق باإبطال �آثار �أي ت�صجيل دويل، جزئيا �أو كليا، فـي �أر��صي طرف متعاقد 

�لفر�صة  �لفر�صة للم�صتفـيدين كي يد�فعو� عن حقوقهم. وتتاح هذه  �إتاحة  �إل بعد 

�أي�صا لل�صخ�ص �لطبيعي �أو �ملعنوي �مل�صار �إليه فـي �ملادة 5)2("2".

2 - )�لإخطار و�لتدوين و�لن�صر( 

يوجه �لطرف �ملتعاقد �إخطار� باإبطال �آثار ت�صجيل دويل �إىل �ملكتب �لدويل �لذي يدون 

�لإبطال فـي �ل�صجل �لدويل وين�صره.

3 - )�حلماية مبوجب �صكوك �أخرى( 

للمادة 10)2(  �أخرى قد تكون متاحة وفقا  باأي حماية  �مل�صا�ص  �إىل  �لإبطال  ل يوؤدي 

للت�صمية �ملعنية �أو �لبيان �ملعني فـي �لطرف �ملتعاقد �لذي �أبطل �آثار �لت�صجيل �لدويل.

املــادة ) 20 (
التغيريات والتدوينات االأخرى فـي ال�شجل الدويل

حتدد �لالئحة �لتنفـيذية �إجر�ء�ت تغيري �لت�صجيالت �لدولية و�إدخال تدوينات �أخرى فـي 

�ل�صجل �لدويل.

الف�شــل اخلامــ�ص
اأحكــام اإداريــة
املــادة ) 21 (

اأع�شــاء احتــاد ل�شبونــة
�لأطر�ف �ملتعاقدة �أع�صاء فـي �لحتاد �خلا�ص ذ�ته �لذي تنتمي �إليه �لدول �لأطر�ف فـي �تفاق 

ل�صبونة �أو وثيقة 1967 بغ�ص �لنظر عن كونها �أطر�فا فـي �تفاق ل�صبونة �أو وثيقة 1967.

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

املــادة ) 22 (

جمعيــة االحتــاد اخلــا�ص

1 - )تكوين �جلمعية( 

�أ - �لأطــــر�ف �ملتعاقــــدة �أع�صـــاء فــــي �جلمعية ذ�تها �لتي تنتمي �إليها �لدول �لأطر�ف 

فـي وثيقة 1967.

مناوبون  مندوبون  يعاونه  �أن  ويجوز  متعاقدـ  طرف  كــــل  و�حـــد  منـــدوب  ميثــــل   - ب 

وم�صت�صارون وخرب�ء.

ج - يتحمل كل وفد نفقاته.

2 - )�ملهــــام( 

        �أ - على �جلمعية �أن: 

1 - تعالــــج جمــــيع �مل�صائـــل �خلا�صـــة باملحافظـــة على �لحتاد �خلا�ص وتطويره، 

وبتنفـيذ هذه �لوثيقة،

2 - تزود �ملدير �لعام بالتوجيهات �خلا�صة باإعد�د موؤمتر�ت �ملر�جعة �مل�صار �إليها 

فـي �ملادة 26)1(، مع مر�عاة مالحظات �لأع�صاء فـي �لحتاد �خلا�ص �لتي مل 

ت�صدق على هذه �لوثيقة �أو مل تن�صم �إليها مر�عاة تامة،

3 - تعدل �لالئحة �لتنفـيذية،

4 - تنظر فـي تقارير و�أن�صطة �ملدير �لعام �ملتعلقة بالحتاد �خلا�ص وتو�فق عليها، 

وتزوده بجميع �لتوجيهات �لالزمة ب�صاأن �مل�صائل �لتي تدخل فـي �خت�صا�ص 

�لحتاد �خلا�ص،

وتعتمد  به،  �خلا�صة  �لثنائية  �مليز�نية  وتقر  �لحتاد �خلا�ص  برنامج  5 - حتدد 

ح�صاباته  �خلتامية،

6 - تقر �لنظام �ملايل لالحتاد �خلا�ص،

7 - تن�صئ ما تر�ه مالئما من جلان و�أفرقة عاملة لتحقيق �أهد�ف �لحتاد �خلا�ص،

8 - حتــدد مــن ي�صمـح لهم بح�صور �جتماعاتها كمر�قبني من �لدول و�ملنظمات 

�لدولية �حلكومية وغري �حلكومية،

9 - تقر �لتعديالت �خلا�صة باملو�د من 22 �إىل 24 و27،

10 - تتخذ �أي �إجر�ء مالئم �آخر لتحقيق �أهد�ف �لحتاد �خلا�ص وتبا�صر �أي مهام 

�أخرى مالئمة وفقا لهذه �لوثيقة.
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�أخرى  �أي�صا �حتاد�ت  �لتي تهم  �ملو��صيع  ب - تتخذ �جلمعية قر�ر�تها فـيما يخ�ص 

تديرها �ملنظمة، بعد �لطالع على ر�أي جلنة �لتن�صيق �لتابعة للمنظمة.

3 - )�لن�صاب( 

عدد  ن�صف  من  بعينه  �أمر  على  �لت�صويت  لأغر��ص  �لقانوين  �لن�صاب  - يتكون  �أ   

�أع�صاء �جلمعية �لذين لهم حق �لت�صويت على ذلك �لأمر.

ب - بغ�ص �لنظر عن �أحكام �لفقرة �لفرعية )�أ(، يجوز للجمعية �أن تتخذ قر�ر�تها 

�إذ� كان عدد �أع�صاء �جلمعية من �لدول �لتي لها حق �لت�صويت على �أمر بعينه 

وكانت ممثلة، فـي �إحدى �لدور�ت، �أقل من ن�صف عدد �أع�صاء �جلمعية من �لدول 

�أو يزيد عليه. ومع  �لتي لها حق �لت�صويت على ذلك �لأمر ولكنه يعادل �لثلث 

ذلك، فاإن تلك �لقر�ر�ت، با�صتثناء �لقر�ر�ت �ملتعلقة باإجر�ء�تها، ل ت�صبح نافذة 

�إل بعد ��صتيفاء �ل�صروط �لو�ردة فـيما يلي. ويبلغ �ملكتب �لدويل تلك �لقر�ر�ت 

و�لتي  �ملذكور  �لأمر  على  �لت�صويت  لها حق  �لتي  �لدول  لأع�صاء �جلمعية من 

مل تكن ممثلة ويدعوها �إىل �لإدلء كتابة بت�صويتها �أو بامتناعها عن �لت�صويت 

خالل فرتة مدتها ثالثة �أ�صهر حت�صب �عتبار� من تاريخ �لتبليغ. و�إذ� كان عدد 

تلك �لأع�صاء ممن �أدىل بت�صويته �أو �متنع عنه بذلك �ل�صكل، عند �نق�صاء تلك 

�لفرتة، يعادل عدد �لأع�صاء �لذي كان مطلوبا ل�صتكمال �لن�صاب �لقانوين فـي 

�لقر�ر�ت ت�صبح نافذة �صرط �حل�صول فـي �لوقت نف�صه على  �لدورة، فاإن تلك 

�لأغلبية �مل�صرتطة.

4 - )�تخاذ �لقر�ر�ت فـي �جلمعية(

  �أ - ت�صعى �جلمعية �إىل �تخاذ قر�ر�تها بتو�فق �لآر�ء.

ب - فـي حال ��صتحال �لو�صول �إىل قر�ر بتو�فق �لآر�ء، يبت فـي �مل�صاألة بالت�صويت. 

وفـي تلك �حلالة،

1 - يكون لكل طرف متعاقد من �لدول �صوت و�حد ول ي�صوت �إل با�صمه،

2 - ويجوز لأي طرف متعاقد من �ملنظمات �حلكومية �لدولية �أن ي�صرتك فـي 

عدد  يعادل  �لأ�صو�ت  من  بعدد  فـيه  �لأع�صاء  �لدول  من  بدل  �لت�صويت 

منظمة  لأي  ول يجوز  �لوثيقة.  هذه  فـي  و�لأطر�ف  فـيه  �لأع�صاء  �لدول 

من  دولة  �أي  مار�صت  �إذ�  �لت�صويت  فـي  ت�صرتك  �أن  كهذه  دولية  حكومية 

�لدول �لأع�صاء فـيها حقها فـي �لت�صويت و�لعك�ص �صحيح.
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ج - بالن�صبة �إىل �لأمور �لتي تهم �لدول �مللزمة بوثيقة 1967 وحدها، لي�ص لالأطر�ف 

�ملتعاقدة غري �مللزمة بوثيقة 1967 حق �لت�صويت. �أما بالن�صبة �إىل �لأمور �لتي 

تهم �لأطر�ف �ملتعاقدة وحدها، فاإن لتلك �لأطر�ف وحدها حق �لت�صويت.

5 - )�لأغلبية( 

�أ -  مع مر�عاة �ملادتني 25)2( و27)2(، تتخذ قر�ر�ت �جلمعية بثلثي عدد �لأ�صو�ت 

�ملدىل بها.

ب - ل يعد �لمتناع عن �لت�صويت ت�صويتا.

6 - )�لدور�ت( 

 �أ - جتتمع �جلمعية بدعوة من �ملدير �لعام، وجتتمع، فـي غياب ظروف ��صتثنائية، 

خالل فرتة �نعقاد �جلمعية �لعامة للمنظمة وفـي مكان �نعقادها.

ب - تعقد �جلمعية دورة ��صتثنائية بدعوة من �ملدير �لعام �إما بناء على طلب ربع عدد 

�لبلد�ن �لأع�صاء فـي �جلمعية �أو مببادرة من �ملدير �لعام نف�صه.

ج - يعد �ملدير �لعام جدول �أعمال كل دورة.

7 - )�لنظام �لد�خلي( 

تعتمد �جلمعية نظامها �لد�خلي.

املــادة ) 23 (

املكتــــب الدولــــي

1 - )�ملهام �لإد�رية( 

�أ -  يتوىل �ملكتب �لدويل �لت�صجيل �لدويل وما يرتبط به من �أعمال، بالإ�صافة �إىل 

�ملهام �لإد�رية �لأخرى لالحتاد �خلا�ص.

ب - يتوىل �ملكتب �لدويل، بوجه خا�ص، �إعد�د �لجتماعات وي�صطلع باأعمال �أمانة 

�جلمعية و�للجان و�لأفرقة �لعاملة �لتي قد تن�صئها �جلمعية.

ج - �ملدير �لعام هو �لرئي�ص �لتنفـيذي لالحتاد �خلا�ص وهو �لذي ميثله.

2 - )دور �ملكتب �لدويل فـي �جلمعية و�لجتماعات �لأخرى(

ي�صارك �ملدير �لعام و�أي موظف يختاره فـي كل �جتماعات �جلمعية و�للجان �أو �لأفرقة 

�لعاملة �لأخرى �لتي قد تن�صئها �جلمعية، دون �أن يكون لهما حق �لت�صويت. ويتوىل 

املدير العام �أو �أي موظف يختاره مهمة �أمني تلك �لهيئات بحكم �ملن�صب.
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3 - )امل�ؤمترات( 

لإعداد  الالزمة  الإجراءات  اجلمعية،  لتوجيهات  وفقا  الدويل،  املكتب  - يتخذ  اأ 

م�ؤمترات املراجعة.

ب - يجوز للمكتب الدويل اأن يت�شاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية 

ومنظمات وطنية غري حكومية ب�شاأن الإعدادات املذكورة.

ج -  ي�شارك املدير العام والأ�شخا�ص الذين يختارهم، دون اأن يكون لهم حق الت�شويت، 

فـي مناق�شات موؤمترات املراجعة.

4 - )مهام اأخرى( 

ينفذ املكتب الدويل اأي مهام اأخرى تعهد اإليه.

املــادة ) 24 (

ال�شـــ�ؤون املاليـــة

1 - )امليزانية( 

تبني اإيرادات الحتاد اخلا�ص ونفقاته فـي ميزانية املنظمة بطريقة عادلة و�شفافة.

2 - )م�شادر متويل امليزانية( 

تتاأتى اإيرادات الحتاد اخلا�ص من امل�شادر التالية: 

1 - الر�شوم املح�شلة مبوجب املادة 7)1( و)2(،

2 - ح�شيلة بيع من�شورات املكتب الدويل والإتاوات املرتبطة بتلك املن�شورات،

3 - الهبات والو�شايا والإعانات،

4 - الإيجار وعائد ال�شتثمار واإيرادات اأخرى، مبا فـيها الإيرادات املتنوعة،

من  متاأتي  بديل  م�شدر  اأي  من  اأو  املتعاقدة  الأطراف  من  خا�شة  ا�شرتاكــــات   -  5

الأطــــراف املتعاقـــدة اأو امل�شتفـيديــــن، اأو مــــن كليهما، وذلك فـي حال وفـي حدود 

البنود من )1( اإىل )5( غري  املبينة فـي  امل�شادر  الواردة من  الإيرادات  ما كانت 

كافـية لتغطية امل�شروفات، كما تقرره اجلمعية.
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3 - )حتديد �لر�صوم، م�صتوى �مليز�نية( 

فـي  �إليها  �مل�صار  �لر�صوم  مقد�ر  �لعام،  �ملدير  �قرت�ح  على  بناء  �جلمعية،  حتدد   - �أ 

�لفقرة )2( ويحدد مقد�ر هذه �لر�صوم، �إىل جانب �لإير�د�ت �ملتاأتية من م�صادر 

�أخرى وفقا للفقرة )2(، بحيث تكون �إير�د�ت �لحتاد �خلا�ص كافـية فـي �لظروف 

خدمات  على  �ملحافظة  �أجل  من  �لدويل  �ملكتب  م�صروفات  لتغطية  �لعتيادية 

�لت�صجيل �لدويل.

ب - �إذ� مل يتم �عتماد �لربنامج و�مليز�نية للمنظمة قبل بد�ية �أي فرتة مالية جديدة، 

فاإن �لت�صريح للمدير �لعام بتحمل �للتز�مات �ملالية وت�صديد �ملدفوعات يكون 

على �مل�صتوى ذ�ته �لذي كانت عليه فـي �لفرتة �ملالية �ل�صابقة.

4 - )حتديد �ل�صرت�كات �خلا�صة �مل�صار �إليها فـي �لفقرة )2("5"(

يكون كل طرف متعاقد، لأغر��ص حتديد ��صرت�كه، منتميا �إىل �لفئة ذ�تها �لتي ينتمي 

�إليها فـي �صياق �تفاقية باري�ص �أو يعترب، �إذ� مل يكن طرفا متعاقد� مبوجب �تفاقية 

�تفاقية  مبوجب  متعاقد�  طرفا  كان  لو  �لفئة  تلك  �إىل  منتميا  كان  لو  كما  باري�ص، 

باري�ص. وتعترب �ملنظمات �حلكومية �لدولية كما لو كانت منتمية �إىل فئة �ل�صرت�كات 

�لأوىل )و�حد(، ما مل تقرر �جلمعية خالف ذلك بالإجماع. ويكون �ل�صرت�ك مرجحا 

جزئيا بح�صب عدد �لت�صجيالت �لنا�صئة فـي �لطرف �ملتعاقد، كما تقرره �جلمعية.

5 - )ر�أ�ص �ملال �لعامل(

لالحتاد �خلا�ص ر�أ�ص مال عامل يتكون من مدفوعات ي�صددها مقدما كل ع�صو من 

�أع�صاء �لحتاد �خلا�ص حينما يقرر �لحتاد �خلا�ص ذلك. ويجوز للجمعية �أن تقرر 

�لدفعة و�صروط  ن�صبة  �أ�صبح غري كاف. وحتدد �جلمعية  �إذ�  �ملذكور  �ملال  ر�أ�ص  زيادة 

فـي  فائ�صا  �خلا�ص  �لحتاد  �صجل  و�إذ�  �لعام.  �ملدير  �قرت�ح  على  بناء  ت�صديدها، 

فـي  مقدما  �ملدفوعة  �ملبالغ  رد  جاز  مالية،  فرتة  �أي  فـي  بالنفقات  مقارنة  �لإير�د�ت 

ر�أ�ص �ملال �لعامل �إىل كل ع�صو مبا يتنا�صب مع دفعته �لأ�صلية، بناء على �قرت�ح �ملدير 

�لعام وقر�ر �جلمعية.

6 - )�ملبالغ �لتي ت�صلفها �لدولة �مل�صيفة( 

�أ - يجب �أن ين�ص �تفاق �ملقر �ملربم مع �لدولة �لتي يقع مقر �ملنظمة �لرئي�صية فـي 

�أر��صيها على �أن تقدم تلك �لدولة �صلفا كلما كان �صندوق ر�أ�ص �ملال �لعامل غري 

كاف. ويكون مقد�ر تلك �ل�صلف و�صروط منحها مو�صع �تفاقات منف�صلة فـي كل 

حالة بني �لدولة �ملعنية و�ملنظمة.

-38-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

ب - يحق لكل من �لبلد �مل�صار �إليه فـي �لفقرة �لفرعية )�أ( و�ملنظمة �أن ينق�صا �لتعهد 

�نق�صاء ثالث  بعد  �لنق�ص  كتابي. وي�صري مفعول  �إخطار  �صلف مبوجب  مبنح 

�صنو�ت من نهاية �ل�صنة �لتي يتم فـيها �لإخطار بذلك.

7 - )مر�جعة �حل�صابات(

�لحتاد  فـي  �لأع�صاء  �لدول  من  �أو �أكرث  و�حدة  دولة  �حل�صابات  مر�جعة  يتوىل 

�أو مر�جعون خارجيون، وفقا ملا هو من�صو�ص عليه فـي �لنظام �ملايل. وتتوىل �جلمعية 

تعيينهم مبو�فقتهم.

املــادة ) 25 (
الالئحـــة التنفـيذيـــة

1 - )�ملو�صـــوع( 

تت�صمن �لالئحة �لتنفـيذية تفا�صيل تنفـيذ هذه �لوثيقة.

2 - )تعديل بع�ص �أحكام �لالئحة �لتنفـيذية( 

  �أ - يجوز �أن تقرر �جلمعية �أنه يجوز تعديل بع�ص �أحكام �لالئحة �لتنفـيذية بالإجماع 

فقط �أو باأغلبية �لثالثة �لأرباع فقط.

ب - يتعني تو�فر �لإجماع لوقف تطبيق �صرط �لإجماع �أو �أغلبية �لثالثة �لأرباع فـي 

�مل�صتقبل على تعديل حكم من �أحكام �لالئحة �لتنفـيذية.

ج - يتعني تو�فر �أغلبية �لثالثة �لأرباع لتطبيق �صرط �لإجماع �أو �لثالثة �لأرباع فـي 

�مل�صتقبل على تعديل حكم من �أحكام �لالئحة �لتنفـيذية.

3 - )تعــــار�ص هـــذه �لوثيقــــة و�لالئحة �لتنفـيذيـــة(

فــــي حال تعار�صت �أحكام هذه �لوثيقة و�أحكام �لالئحة �لتنفـيذية، تكون �لغلبة لأحكام 

هذه �لوثيقة.

الف�شــــل ال�شــاد�ص
املراجعـــة والتعديـــل

املــادة ) 26 (
املراجعـــة

1 - )موؤمتر�ت �ملر�جعة( 

وتقرر  دبلوما�صية.  موؤمتر�ت  �لوثيقة فـي  هذه  مر�جعة  �ملتعاقدة  لالأطر�ف  يجوز 

�جلمعية �لدعوة �إىل عقد �أي موؤمتر دبلوما�صي.
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2 - )مر�جعة بع�ص �ملو�د �أو تعديلها( 

�أو فـي �جلمعية وفقا  24 و27 فـي موؤمتر للمر�جعة  22 �إىل  يجــــوز تعديـــل �ملــو�د من 

لأحكام �ملادة 27.

املــادة ) 27 (

تعديل بع�ص املواد فـي اجلمعية

1 - )�قرت�حات �لتعديل( 

�أ - يجوز لأي طرف متعاقد �أو للمدير �لعام �أن يتقدم باقرت�حات لتعديل �ملو�د من 

22 �إىل 24 وهذه �ملادة.

ب - يتوىل �ملدير �لعام تبليغ تلك �لقرت�حات لالأطر�ف �ملتعاقدة قبل �أن تنظر فـيها 

�جلمعية ب�صتة �أ�صهر على �لأقل.

2 - )�لأغلبية(

�أرباع،  ثالثة  �أغلبية  �لفقرة )1(  فـي  �إليها  �مل�صار  للمو�د  تعديل  �أي  �عتماد  يقت�صي 

با�صتثناء �عتماد �أي تعديل للمادة 22 �أو لهذه �لفقرة �لذي يقت�صي �أغلبية �أربعة �أخما�ص.

3 - )دخول �لتعديل حيز �لنفاذ( 

 �أ  - يدخل �أي تعديل للمو�د �مل�صار �إليها فـي �لفقرة )1( حيز �لنفاذ بعد �صهر من ت�صلم 

�ملدير �لعام �لإخطار�ت �لكتابية بالقبول �لذي تتم وفقا للقو�عد �لد�صتورية من 

�عتماد  وقت  �جلمعية  فـي  �لأع�صاء  تكون  �لتي  �ملتعاقدة  �لأطر�ف  �أرباع  ثالثة 

�لتعديل و�لتي يكون لها حق �لت�صويت على ذلك �لتعديل، �إل فـي �حلالت �لتي 

تطبق فـيها �لفقرة �لفرعية )ب(.

 ب - ل يدخل �أي تعديل للمادة 22)3( �أو )4( �أو لهذه �لفقرة �لفرعية حيز �لنفاذ �إذ� 

�أخطر �أي  طرف متعاقد �ملدير �لعام، فـي غ�صون �صتة �أ�صهر من �عتماد �لتعديل 

فـي �جلمعية، باأنه ل يقبل ذلك �لتعديل.

ج - يكون كل تعديل يدخل حيز �لنفاذ وفقا لأحكام هذه �لفقرة ملزما جلميع �لدول    

�لتعديل  �أطر�فا متعاقدة وقت دخول  �لتي تكون  �لدولية  و�ملنظمات �حلكومية 

حيز �لنفاذ �أو �لتي ت�صبح �أطر�فا متعاقدة فـي تاريخ لحق.
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الف�شـــل ال�شابــع

االأحكــام اخلتاميــة

املــادة ) 28 (

االن�شمــام اإلــى هــذه الوثيقــة

1 - )�لأهلية( 

مع مر�عاة �ملادة 29 و�لفقرتني )2( و)3( من هذه �ملادة،

1 - يجوز لأي دولة طرف فـي �تفاقية باري�ص توقيع هذه �لوثيقة و�لن�صمام �إليها.

2 - يجوز لأي دولة �أخرى ع�صو فـي �ملنظمة توقيع هذه �لوثيقة و�لن�صمام �إليها 

�إذ� �أعلنت �أن ت�صريعاتها متتثل لأحكام �تفاقية باري�ص فـيما يخ�ص ت�صميات �ملن�صاأ 

و�لبيانات �جلغر�فـية و�لعالمات �لتجارية.

3 - يجوز لأي منظمة حكومية دولية توقيع هذه �لوثيقة و�لن�صمام �إليها �صريطة 

�أن تكون دولة و�حدة على �لأقل من �لدول �لأع�صاء فـي تلك �ملنظمة �حلكومية  

�لدولية طرفا فـي �تفاقية باري�ص و�أن تعلن �ملنظمة �حلكومية �لدولية �أن �صرح 

لها ح�صب �لأ�صول ووفقا لنظامها �لد�خلي باأن ت�صبح طرفا فـي هذه �لوثيقة و�أنه 

�لتي  �لت�صريعات  تطبق  �لدولية  �حلكومية  للمنظمة  �ملن�صئة  �ملعاهدة  مبوجب 

�لبيانات  يخ�ص  فـيما  �إقليمية  حماية  �صند�ت  على  �حل�صول  مبوجبها  ميكن 

�جلغر�فـية.

2 - )�لت�صديق �أو �لن�صمام(

يجوز لأي دولة �أو منظمة حكومية دولية م�صار �إليها فـي �لفقرة )1( �أن تودع �إحدى 

�لوثيقتني �لتايل ذكرهما: 

1 - وثيقة ت�صديق، �إذ� وقعت هذه �لوثيقة.

2 - �أو وثيقة �ن�صمام، �إذ� مل توقع هذه �لوثيقة.

3 - )تاريخ نفاذ �لإيد�ع( 

وثيقة �لت�صديق  �إيد�ع  نفاذ  تاريخ  يكون  )ب(،  �لفقـــرة �لفرعيـــة  مر�عــــاة  - مــــع  �أ 

�أو �لن�صمام �لتاريخ �لذي تودع فـيه تلك �لوثيقة.
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ب - يكون تاريخ نفاذ �إيد�ع وثيقة �لت�صديق �أو �لن�صمام لأي دولة ع�صو فـي منظمة 

�لبيانات  �أو  �ملن�صاأ  لت�صميات  �حلماية  على  �حل�صول  يجوز  ول  دولية  حكومية 

فـي  �لأع�صاء  �لدول  بني  �ملطبقة  �لت�صريعات  �أ�صا�ص  على  �إل  فـيها  �جلغر�فـية 

�ملنظمة �حلكومية  �لتاريخ �لذي تودع فـيه تلك  �ملنظمة �حلكومية �لدولية هو 

�لدولية وثيقتها �إذ� كان ذلك �لتاريخ لحقا للتاريخ �لذي �أودعت فـيه تلك �لدولة 

وثيقتها. ومع ذلك، ل تطبق هذه �لفقرة �لفرعية على �لدول �لأطر�ف فـي �تفاق 

ل�صبونة �أو وثيقة 1967 ول تخل بتطبيق �ملادة 31 فـيما يخ�ص تلك �لدول.

املــادة ) 29 (

تاريخ نفاذ الت�شديق واالن�شمام

1 - )�لوثائق �ملاأخوذة فـي �حل�صبان( 

�لتي  �أو �لن�صمام  �لت�صديق  وثائق  �إل  �حل�صبان  فـي  ل توؤخذ  �ملادة،  هذه  لأغر��ص 

تودعها �لدول �أو �ملنظمات �حلكومية �لدولية �مل�صار �إليها فـي �ملادة 28)1( و�لتي يكون 

لها تاريخ نفاذ وفقا للمادة 28)3(.

2 - )دخول هذه �لوثيقة حيز �لنفاذ(

للمادة 28  وفقا  موؤهلة  �أطر�ف  خم�صة  تودع  �أن  بعد  �لنفاذ  �لوثيقة حيز  هذه  تدخل 

وثائق ت�صديقها �أو �ن�صمامها بثالثة �أ�صهر.

3 - )دخول �لت�صديق و�لن�صمام حيز �لنفاذ(

�أ - ت�صبح كل دولة �أو منظمة حكومية دولية �أودعت وثيقة ت�صديقها �أو �ن�صمامها 

بهذه  ملزمة  �أو �أكرث  �أ�صهر  بثالثة  �لنفاذ  �لوثيقة حيز  هذه  دخول  تاريخ  قبل 

�لوثيقة فـي تاريخ دخولها حيز �لنفاذ.

�لوثيقة بعد  بهذه  ملزمة  �أخرى  دولية  حكومية  �أو منظمة  دولــــة  �أي  ت�صبــــح   - ب 

�أي  �أو فـي  �أ�صهر  بثالثة  �أو �ن�صمامها  وثيقة ت�صديقها  فـيه  تودع  �لذي  �لتاريخ 

تاريخ لحق لذلك ومبني فـي تلك �لوثيقة.

-42-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

4 - )�لت�صجيالت �لدولية �لنافذة قبل �لن�صمام( 

تطبق �أحكام هذه �لوثيقة فـي �أر��صي �لدولة �ملن�صمة، وفـي حال كان �لطرف �ملتعاقد 

�ملن�صئة  �ملعاهدة  عليها  ت�صري  �لتي  �لأر��صي  فـي  فتطبق  دولية،  حكومية  منظمة 

�لتي  �ملن�صاأ و�لبيانات �جلغر�فـية  للمنظمة �حلكومية �لدولية، فـيما يخ�ص ت�صميات 

كانت م�صجلة مبوجب هذه �لوثيقة وقت نفاذ �لن�صمام، مع مر�عاة �ملادة 7)4( و�أحكام 

�لف�صل �لر�بع �لتي تطبق مع ما يلزم من تبديل. ويجوز للدولة �ملن�صمة �أو �ملنظمة 

بوثيقة ت�صديقها  يرفق  �إعالن  فـي  �أي�صا  حتدد  �أن  �ملن�صمة  �لدولية  �حلكومية 

فـي  �إليها  �مل�صار  و�ملهل  �ملادة 15)1(  فـي  �إليها  �مل�صار  للمهلة  متديد�  �أو �ن�صمامها 

املادة 17، وفقا لالإجر�ء�ت �ملحددة فـي �لالئحة �لتنفـيذية فـي هذ� �ل�صاأن.

املــادة ) 30 (

حظـــر التحفظــات

ل يجوز �إبد�ء �أي حتفظات على هذه �لوثيقة.

املــادة ) 31 (

تطبيق اتفاق ل�شبونة ووثيقة 1967

ل�صبونــــة  �لوثيقــة و�تفــــاق  هــــذه  مــــن  كـــل  فـــــي  �لأطــــر�ف  �لـــــدول  بيـــن  )�لعالقــــات   -  1

�أو وثيقة 1967(

ت�صري هذه �لوثيقة وحدها فـيما يتعلق بالعالقات �ملتبادلة بني �لدول �لأطر�ف فـي 

كل من هذه �لوثيقة و�تفاق ل�صبونة �أو وثيقة 1967. ولكن، فـيما يتعلق بالت�صجيالت 

�أو وثيقة 1967، يتعني على  �لدولية لت�صميات �ملن�صاأ �ل�صارية بناء على �تفاق ل�صبونة 

�لدول �أن متنح حماية ل تقل عن �حلماية �لتي يقت�صيها �تفاق ل�صبونة �أو تقت�صيها 

وثيقة 1967.

ل�صبونــــة  �لوثيقـــة و�تفـــاق  هـــــذه  مـــن  كـــل  فــــــي  �لأطــــر�ف  �لــــدول  بني  )�لعالقــــات   -  2

�أو وثيقة 1967 وبني �لدول �لأطر�ف فـي �تفاق ل�صبونة �أو وثيقة 1967 غري �لأطر�ف 

فـي هذه �لوثيقة(

فـي  �أو وثيقة 1967  ل�صبونة  �لوثيقة و�تفاق  هذه  من  كل  فـي  طرف  دولة  �أي  ت�صتمر 

بالدول  عالقاتها  يخ�ص  فـيما  حالتها،  ح�صب  �أو وثيقة 1967،  ل�صبونة  �تفاق  تطبيق 

�لأطر�ف فـي �تفاق ل�صبونة �أو وثيقة 1967 غري �لأطر�ف فـي هذه �لوثيقة.
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املــادة ) 32 (

النقــــ�ص

1 -)�لإخطار(

يجوز لأي طرف متعاقد �أن ينق�ص هذه �لوثيقة مبوجب �إخطار موجه �إىل �ملدير �لعام.

2 - )تاريخ �لنفاذ(

ي�صبح �لنق�ص نافذ� بعد �نق�صاء �صنة من تاريخ ت�صلم �ملدير �لعام �لإخطار �أو فـي �أي 

تاريخ لحق مبني فـي �لإخطار. ول يوؤثر فـي تطبيق هذه �لوثيقة على �أي طلب دويل 

يكون قيد �لنظر �أو �أي ت�صجيل دويل يكون نافذ� بالن�صبة �إىل �لطرف �ملتعاقد �صاحب 

�لنق�ص وقت دخول �لنق�ص حيز �لنفاذ.

املــادة ) 33 (

لغات هذه الوثيقة والتوقيع عليها

1 - )�لن�صو�ص �لأ�صلية و�لن�صو�ص �لر�صمية( 

و�لإنكليزيــــة  و�لإ�صبانيـــة  �لعربيــة  باللغات  �أ�صلية  ن�صخة  �لوثيقة فـي  هذه  توقع   - �أ 

و�لرو�صية و�ل�صينية و�لفرن�صية، وتعترب كل �لن�صو�ص مت�صاوية فـي �حلجية.

تختارها  �لتي  �لأخرى  باللغـــــات  ر�صميــــة  ن�صــــو�ص  �إعــــد�د  �لعــــام  �ملديــــر  يتولـى   - ب 

�جلمعية، بعد �لت�صاور مع �حلكومات �ملعنية.

2 - )مهلة �لتوقيع(

تظل هذه �لوثيقة متاحة للتوقيع فـي مقر �ملنظمة ملدة �صنة بعد �عتمادها.

املــادة ) 34 (

اأميـــن االإيـــداع

يكون �ملدير �لعام �أمني �إيد�ع هذه �ملعاهدة.
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/20

بــرد الجن�سيــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ترد اجلن�سية العمانية اإىل ريا بنت علي بن نا�سر الفرعية.

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي :   3  من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ

املـوافــــق : 15 من فبـرايـــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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- 1 -

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/1/16

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/1 بتاريخ 2021/2/7م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة على تاأ�سيــ�س �سركـــة / رجب الكثريي و�سركاه للمحامــاة وال�ست�ســارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 24/ 6 /1442هـ 

املوافـــــق :  7/  2  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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- 2 -

عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي �سهر ذي احلجة 1441هـــ املوافق �سهر اأغ�سط�س 2020م، اتفق املحامون "ال�سركاء" 
املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة 
القرار  واأحكام   ،96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام  وفقا 
الوزاري رقـــم 99/70 ال�ســـادر فـي �ســاأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

مدنية  )�سركة  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  و�سركاه  الكثريي  رجب  ال�سركـة:  ا�سم  يكون 
للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكــون مقر ال�سركــة الرئي�سي فـي محافظـــة م�سقـــط )�سلطنــة عمــان(، ويجـــوز لل�سركـــة اأن 
تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
ومحـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

محل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

عماينرجب بن علي بن رجـــب الكثيـــري1
محافظة م�سقط - العذيبة ال�سمالية - 

ولية بو�سر
�س.ب: 3888 ر.ب: 112 روي

عمانيةروؤية بنت رجب بن علي الكثريية2
محافظة م�سقط - العذيبة ال�سمالية - 

ولية بو�سر
�س.ب: 3888 ر.ب: 112 روي
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غايــة ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

عن  الوكالة  واأعمال  القانونية  وال�ست�سارات  املحاماة  باأعمال  القيام  فـي  ال�سركة  غاية  تكون 
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 
اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 
من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 
احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 
فـي  عنهــم  والدفـــاع  الأخرى  الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية 
الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 
والتفاقيات ومذكرات التفاهم وغريها واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها وتاأ�سي�س ال�سركات 
على اختالف اأ�سكالها القانونية، وت�سجيلها لدى اجلهات املخت�سة، واإجراءات ت�سجيل العالمات 

التجارية، وغريها من الأعمال القانونية وتلك املرتبطة بها.
مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (
يتـــــم  اأن  اإلــــى  وت�ستـــمر  الأول،  القانوين  املكتب  قيد  تاريخ  من  اأعمالهــــا  ال�سركـــة  تبــــداأ 

حلهــــــا اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (
يتكون راأ�س مال ال�سركة من )20.000ر.ع( ع�سرين األف ريال عماين مق�سم اإلى ع�سريــن 

األف ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ريـال عماين واحد للح�سة الواحدة، كالآتي:

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة. وفـي حالة 
وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

الن�شبةعدد احل�ش�سا�شم ال�شريكم

90٪18.000 ح�سةرجب بن علـــي بن رجـــب الكثيـــري1

10٪2.000 ح�سةروؤية بنت رجب بن علي الكثريية2
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اإدارة ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اأ - يتولى اإدارة ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء بالإجماع وميكن اأن يكون مــن بني ال�سركـــاء 
اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة، �سواء كان من امل�ستغلني 

اأو من غري امل�ستغلني.
ب - يتولى اأي من املديرين اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة 

والقرارات الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.
ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:
1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 
املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين.
6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين 

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل.
د - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن مخالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.
هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 
مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 
ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

مخالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 
�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.
ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـــي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.

قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
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كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 
الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.
6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.
7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 
بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإلى اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 
اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 
د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 
ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.
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القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني محكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: رجب بن علـــي بن رجـــب الكثيـــري                                              التوقيـــع

ال�شم: روؤية بنت رجب بن علي الكثريية                                               التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/1/17

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/1 بتاريخ 2021/2/7م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة على تاأ�سيــ�س �سركـــة / يعقـــوب احلارثـي وطــارق املنــذري للمحامــاة وال�ست�ســارات 

القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 24/ 6 /1442هـ 

املوافـــــق :  7/  2  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة

اإنه فـي يوم الثالثاء 6 من حمرم 1442هـ املوافق 25 من اأغ�سط�س 2020م، اتفق املحامون 

"ال�سركاء" املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية 

م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكام القرار 

ال�سركات  لتاأ�سي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�سروط  �ساأن  فـي  ال�سادر   99/70 رقم  الوزاري 

املدنية للمحاماة. 

ا�شـم ال�شركــة

املـــادة ) 1 ( 

يكون ا�ســـم ال�سركـــة: يعقـــوب احلارثـــي وطــارق املنذري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي

املـــادة ) 2 (

يكــون مركــز ال�سركــة الرئي�سي فـي حمافظـــة م�سقـــط )�سلطنــة عمــان(، ويجـــوز لل�سركـــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم وحمـال اإقامتـهم

املـــادة ) 3 (

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل الإقامةاجلن�شيةال�شـــــمم

حمافظة م�سقطعماينيعقوب بن حممد بن خليفة احلارثي1

حمافظة م�سقطعماينطـــارق بن علي بن عبداللــه املنــذري2
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غــر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحــدد غــر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 

فـي  عنهــم  والدفـــاع  الأخرى  الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 

والإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبــــداأ ال�سركـــة اأعمالهــــا فـــي الأول من �سهر اأكتوبر 2020م، وت�ستـــمر اإلــــى اأن يتـــــم حلهــــــا 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

ح�سة  اآلف  ع�سرة  اإىل  مق�سم  عماين  ريال  اآلف  ع�سرة  )10.000ر.ع(  ال�سركة  مال  راأ�س 

بقيمة ا�سمية قدرها ريـال عماين واحد للح�سة الواحدة، كالآتي:

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة. وفـي حالة 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

الن�شبةعدد احل�ش�سا�شم ال�شريكم

75٪7500 ح�سةيعقوب بن حممد بن خليفة احلارثي1

25٪2500 ح�سةطـــارق بن علي بن عبداللــه املنــذري2
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مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة مدير يعينه ال�سركاء بالإجماع وميكن اأن يكون مــن بني ال�سركـــاء 

اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة.

ب - يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ت - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين 

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل.

ث - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

ج - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

ح - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

خ - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ت - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

ث - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  جدد  �سركاء  اإدخال  اأو  ال�سركة  عقد  بتعديل  ال�سركاء  قرارات  كل   - ج 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـــي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

ح - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سور ال�سركاء جميعهم.

قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
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كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

2 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

3 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

4 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

5 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.

6 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.

ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.
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القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم : يعقوب بن حممد بن خليفة احلارثي                                         التوقيـــع

ال�شم : طـــارق بن علي بن عبداللــــه املنــذري                                         التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/1/18

 باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/1 بتاريخ 2021/2/7م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

وم�ست�سارون  محامون  و�سركاوؤهم  القري  ونايف  البدري   / �سركـــة  تاأ�سيــ�س  على  املوافقــة 

قانونيون )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 24 / 6 / 1442هـ 

املوافـــــق :   7  / 2 / 2021م

د. يحيــــى بــن نا�شـــر اخل�شيبــي

                                                                                                    وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية 

                                                                                         رئيـــــــ�س جلنــــــة قبـــــــول املحاميــــــن
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم الأربعاء 22 من جمادى الأوىل 1442هـ املوافق  6 من يناير 2021م، اتفق املحامون 

"ال�سركاء" املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية 

واأحكام   ،96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام  وفقا  م�ستقلة 

لتاأ�سي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�سروط  �ســاأن  فـي  ال�ســـادر   99/70 رقـــم  الوزاري  القرار 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكون ا�سم ال�سركة: البدري ونايف القري و�سركاوؤهم حمامون وم�ست�سارون قانونيون )�سركة 

مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكون مركز ال�سركة الرئي�سي فـي حمافظــة م�سقـــط )�سلطنة عمان(، ويجوز لل�سركة اأن 

تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها، وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

غــر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

العنوانحمل الإقامةاجلن�شيةال�شـــــمم

  ولية امل�سنعةحمافظة م�سقطعمايننا�سر بن �سعيد بن �سيف البدري1

 ولية �سحمحمافظة م�سقطعمايننايف بن خالد بن حميد القري2
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من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 

فـي  عنهــم  والدفــاع  الأخــرى  الر�سميــة  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها بعد موافقة جلنة قبول املحامني. وت�ستمر اإىل اأن يتم حلها اأو ت�سفيتها 

طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

ح�ستني  اإىل  مق�سم  عماين  ريال  األف  وع�سرون  خم�سة  )25.000ر.ع(  ال�سركة  مال  راأ�س 

بقيمة ا�سمية قدرها اثنا ع�سر األفا وخم�سمائة ريال عماين للح�سة الواحدة لكل �سريك.

كيفـية توزيـع الأربـاح واخل�شــائر

املـــادة ) 7 (
وفي حالة  ال�سركة  مال  راأ�س  في  بن�سبة ح�س�سهم  ال�سركاء  بين  والخ�سائر  الأرباح  توزع 

وجود خ�سارة في اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة.

مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

بالتناوب، مدة �سنة لكل �سريك، ويكون كل  ال�سركاء فيما بينهم  ال�سركة  اإدارة  اأ - يتوىل 

�سريك مفو�سا بالإدارة والتوقيع ب�سكل مطلق، كما ميكن تعيني مدير يعينه ال�سركاء 

لهم  املرخ�س  املحامني  من  غريهم  اأو  ال�سركاء  بني  من  يكون  اأن  وميكن  بالإجماع 

مبزاولة مهنة املحاماة.

ب - يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.
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ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين 

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل.

د - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و- يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز- تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقي ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.
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ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفى �سفة ال�سريك، ويجوز لهم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 

الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

اأن  يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  ال�سريك  ح�سة  تعديل  اأو  ال�سركة 

يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.

قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.

كيفية حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.
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7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.

ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية اأن يطلب تعيني حمكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 
ال�شم : نا�سر بن �سعيد بن �سيف البدري                                            التوقيـــع

التوقيـــع ال�شم : نايف بن خالد بن حميد القـري            
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/1/19

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/1 بتاريخ 2021/2/7م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

القانونية )�سركة  وال�ست�سارات  للمحاماة  و�سركاوؤه  الهنائي   / �سركـــة  تاأ�سيــ�س  على  املوافقــة 

مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 24/ 6 /1442هـ 

املوافـــــق :  7/  2  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم 4 من ربيع الأول 1442هـ املوافق 21 من اأكتوبر2020م، اتفق املحامون "ال�سركاء" 

املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة 

القرار  واأحكام   96/108 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املحاماة  قانون  لأحكام  وفقا 

الوزاري رقم 99/70 ال�سادر فـي �ســـاأن ال�ســــروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات 

اإن املحامـــي الدكتــور خليفة بن �سيف بن حمد الهنائي لديه مكتب  اإذ  املدنية للمحاماة، 

خليفة الهنائي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية بفرعيه فـي العذيبة ال�سمالية -  �سارع 18 

نوفمرب - جممع 27 - فيال 28، وفرع نزوى - فرق - خلف فندق انرت�ستي وبجانب جراند 

مول - مركز نزوى لالأعمال - الدور الأول - مكتب رقم )14(، مبوجب �سجل موؤ�س�سة غري 

ربحية بالرقم )1332837( ويرغب فـي اإ�سافة املحامي/ اأحمد بن خليفة بن �سيف الهنائي 

�سريكا له، وتاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة ليكون مقرها مقر املكتب احلايل بذات فروعه 

واأي فروع اأخرى تن�ساأ بعد ذلك وفقا للتف�سيل اأدناه:

ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكون ا�ســـم ال�سركـــة: الهنائي و�سركاوؤه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكــون مركــز ال�سركــة الرئي�سي فـي حمافظـــة م�سقـــط )�سلطنــة عمــان(، ويجـــوز لل�سركـــة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

حمل االإقامة / العنواناجلن�شيةاال�شـــــمم

حمافظة م�سقط - اخلو�س ال�ساد�سةعماينخليفـــــــــة بــن �سيـــــــــف بـــن حمــــــــــد الهنائـــــــي1

حمافظة م�سقط - احليلعمايناأحمد بن خليفة بن �سيف بن حمد الهنائي2
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غــر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحــدد غــر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 

الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 

اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 

من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  الأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 

احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان 

فـي  عنهــم  والدفـــاع  الأخرى  الر�سمية  التحقيق  وجهات  الق�سائي  الخت�سا�س  ذات  الإدارية 

الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي وامل�سورة القانونية لطالبيها و�سياغة العقود 

واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة
املـــادة ) 5 (

تبــــداأ ال�سركــــــة اأعمالهــــــا فـــــي الأول مــن �سهــر يناير 2021م، وت�ستـــمر اإلــــى اأن يتـــــم حلهــــــا 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )100.000ر.ع( مائة األف ريال عماين مق�سم اإىل )100.000( مائة األف 

ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها ريـال عماين واحد للح�سة الواحدة، كالآتي: 

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي راأ�س مال ال�سركة. وفـي حالة 

وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإىل ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

الن�شبةعدد احل�ش�سال�شـــــمم

99٪99.000 ح�سةخليفـــــــــة بــن �سيـــــــــف بـــن حمــــــــــــد الهنائــــــــي1

1٪1.000 ح�سةاأحمد بن خليفة بن �سيف بن حمد الهنائي2
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مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة املحامي/د. خليفة بن �سيف بن حمد الهنائــي باإجمـــاع  ال�سركـــاء 

ويفو�س تفوي�سا منفردا ومطلقا من قبلهم لإدارة ال�سركة.

ب - يتوىل املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين 

وذلك ح�سب مقت�سيات العمل.

د - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن خمالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز - تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة باقــي ال�سركــاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب 

الغري ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  وب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها. 

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

من تاريخ الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـــي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.

قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
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كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 

ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

ل تزيد على �ستة اأ�سهر لت�سحيح اأو�ساعها.

7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 

بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإىل ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.

ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 

بالن�سبة للغري فـي حكم امل�سفـي اإىل اأن يتم تعيني جلنة الت�سفـية ويجب على املدير 

اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 

د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 

ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.
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القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإىل حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

الت�سوية الودية تقدمي دعوى اأمام املحكمة املخت�سة.

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: خليفـــة بــن �سيــف بـن حمــــد الهنائـي                                  التوقيـــع

ال�شم: اأحــمد بن خليفــة بن �سيــف الهنائــي                                 التوقيـــع
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

�سركـة ) هايلونـــج خلدمـــات النفـــط والهند�ســــة ( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة 

العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة، ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على 

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

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

اإعــــــالن

تعلـــن دائــرة امللكيـــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة )4/24( من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة 

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

امل�صجل املذكور باجلدول املرفق ملدة )5( خم�س �صنوات اأخرى.

تاريـخ الت�سجيـلا�ســــم ال�سركــــةرقم النموذج ال�سناعيم

1OM/ID/2015/000162015/11/12ثريال بريل، ال ال �صي
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�إعــــــــالن
املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 

ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138765

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوت الأ�سفر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138785

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهـــوة توابــل، بودرة بن غري حمم�س، �ساي توابل، كركــم بهـــارات، جوز الطيب، فلفل توابل، 

زعفران توابل، حلوى لوز، حلويات فول �سوداين، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار، 

بهار ثوم مفروم، بهار متر هندي )توابل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزيرة بيت العجائب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138793

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات،  تنظيف  املركبات،  تلميع  املركبات،  غ�سل  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، تغيري بطاريات ال�سيارات، 

ت�سحيم املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم امللكية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138799

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحم �سناعي، زيت تزليق، زيت ديزل، �سحم تزليق، زيت �سناعي، زيت حمركات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرطالن للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138805

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب )تو�سيل وجبات الطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلنة لالأعمال املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138809

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توت، فواكه طازجة، خ�سراوات طازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن مطر احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138869

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو جنات اخلرو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138888

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص، التنظيف اجلاف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعايري الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/7

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138927

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم)مقهى(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الزبري و�سريكته

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138930

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية والعطور والأجهزة الإلكرتونية والأدوات املنزلية واملالب�ص.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املو�سات الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138938

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األواح  ميكانيكية،  وغري  م�سيئة  غري  معدنية  اإ�سارة  لوحات  املعدن،  من  �سوتية  لوحات 

و�سفائح معدنية، لوحات معدنية تذكارية، لوحات هوية معدنية، لوحات معدنية لالأرقام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكوكب الأحمر الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139019

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل، قهوة، مك�سرات، معمول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاج الف�سي املر�سع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139061

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف الطرود ولف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بدر املقبايل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139188

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو حمد النا�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139226

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فلك ال�سعادة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139321

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مباخر للطيب اأو العطور، بخاخات عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرتال للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139361

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ظفار للمرطبات واملواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139365

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(، خدمات املطاعم )املطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باعلوي للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139434

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مكتبة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفقة الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139445

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات مكياج، والعطور والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخة الفالحي وبثينة احلب�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139462

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات،  املتنقلة،  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة روؤيا العطاء العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139485

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتابط العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140720

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املال والبنون للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141758

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املخمري و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141965

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات بيوت 

املخيمات،  اأرا�سي  ت�سهيالت  توفـري  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  العتكاف، 

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن الإقامة 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 

الفنادق  خدمات  املوؤقتة،  الإقامة  اأماكن  حجز  املتنقلة،  املباين  تاأجري  اأماكن،  العطالت 

ال�سغرية املوتيالت، تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد والأواين الزجاجية، تاأجري 

ال�سالح  املاء  توزيع  اآلت  تاأجري  الطبخ،  اأجهزة  تاأجري  اخليم،  تاأجري  الجتماعات،  غرف 

لل�سرب، تاأجري اأجهزة الإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، نحت 

على الأغذية، خدمات ال�ستقبال فـي اأماكن الإقامة املوؤقتة اإدارة حالت الو�سول واملغادرة، 

اأو دون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني  خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة 

الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات الطهاة ال�سخ�سية 

)اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�ســـوق والطهـــي ح�ســـب ما ينا�ســب 

امل�ستهلك، خدمات �سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأوحد املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142358

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه طازجة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج الأطل�ص
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142675

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه مثلجة، متور، حليب، فول �سويا حمفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة 

لالأكل، زيت ذرة للطعام، منتجات احلليب، مربى فواكه، مك�سرات حم�سرة، عجينة حلم 

الكبد، بكتني لأغرا�ص الطهي، �سلطات فواكه، بقول حمفوظة، حلزون �سدفـي غري حي، 

فواكه معلبة، حم�ص معجونة احلم�ص، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنهار الفـيحاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142678

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات، ترتيب الرحالت ال�سياحية، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد الوطنية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142683

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساوي املحيط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142684

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لنب خمي�ص، لنب �سويا، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، حليب اللوز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه اأعالف ظفار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142690

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز خريات �سمائل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142700

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأميال الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142706

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مركز ت�سويق جتاري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز فري�ص العاملي املتحد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142708

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي )ت�سميم احلدائق، واملناظر والت�سميم الداخلي(، الت�سميم ال�سناعي 

)ت�سميم امل�ساريع(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142709

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم الوجبات، املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت البطاط�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142710

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عربات رفع، حافالت، �ساحنات، اأغطية للمركبات، هياكل مركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال ال�سحاري البي�ساء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142711

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )خدمات املقاهي والكوفـي(، خدمات املطاعم )خدمات املطاعم واملاأكولت 

البحرية واخلفائف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قناطر اخلريات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142712

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأجهزة املالحة ومعدات ال�سالمة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مولوبوي للخدمات البحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142713

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اللوجي�ستي )النقل الربي بال�ساحنات للب�سائع واملعدات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الطليعة اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142714

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املاأوى الهادئ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142715

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

�سالونات التجميل، خدمات العيادات الطبية، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، خدمات ت�سريح 

العناية  الطبيعي،  العالج  الطبية،  امل�ساعدة  التدليك،  امل�ساج،  ال�سحية،  الرعاية  ال�سعر، 

باأظافر اليدين، زراعة ال�سعر، الو�سم، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما ال�سرق ال�ساطعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142716

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سل�ص املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142717

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هلت الأنوار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142718

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر اجلود املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142719

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ساء احل�سنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142720

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سنوعة من  ال�سوكولتة واحللويات  ال�سكريـــة، �ســـنع  حلويات �سكرية )�سنع احللويات 

ال�سوكولتة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأ�سطورة للحلويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142723

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سماك حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بديع الزمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142724

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي خدمات قاعات الت�سلية )قاعة اأفراح(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبدامللك الزدجايل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142726

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد وعبداللـه للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142727

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، عطور، بخور، اأعواد البخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منري بن حممد بن مو�سى البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142731

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الكليبي الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142732

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142735

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملالب�ص  الداخلية،  الن�سائية  املالب�ص  وبيع  اخلارجية،  واملالب�ص  اجلاهزة،  املالب�ص  بيع 

الداخلية الكتانية، وبيع املالب�ص املطرزة، وبيع العباءات الن�سائية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الختني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142737

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سباغ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة م�سقط البالتينية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142739

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا  الركن احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142745

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز، با�ستا، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمر العامرات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142746

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ص اجلاهزة والعبايات وال�ساعات والأقم�سة 

واحلقائب  والبخور  العطور  وبيع  الأطفال  ولوازم  الأطفال  ومالب�ص  والهدايا  والزهور 

والبيع الإلكرتوين(، خدمات الت�سويق عرب الهاتف )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

الأطفال  ومالب�ص  والهدايا  والزهور  والأقم�سة  وال�ساعات  والعبايات  اجلاهزة  للمالب�ص 

ولوازم الأطفال وبيع العطور والبخور واحلقائب والبيع الإلكرتوين(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو هم�ص الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142750

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الزهور والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط ال�ساخن الف�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142756

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية، خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية، حجز مقاعد ال�سفر، 

احلجز لل�سفر، نقل امل�سافرين، النقل بال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مراحب للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142757

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإزالة  م�ستح�سرات  اليد(،  )معقمات  تعقيم  م�ستح�سرات  منزلية(،  )منظفات  مطهرات 

الروائح الكريهة من الهواء )معطر اجلو(، �سابون مطهر )�سابون اليد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستودع املركزي لتجارة والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممد ح�سني البلو�سي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142761

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجـــر  فــــي  بالتجزئـــة  البيع  املنزلية،  لالأدوات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتخ�س�سة ملواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لتجارة الأجهزة ومعدات املطابخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142762

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطناف للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142763

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هم�ص الرميلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142764

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية والكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الهالل احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142765

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطقم  مائدة،  اأواين  �ساي  اأطقم  بهارات،  اأطقم  اأواين،  لالأطعمة،  حراريا  معزولة  اأوعية 

م�سروبات، اأطقم قهوة اأواين مائدة، �سواين، مباخر للطيب اأو العطور، مزهريات، اأوعية 

حلفـــظ وحمـــل اأدوات التجمــيل، �سناديق زجاجية، �سناديق للحلويات، �سناديق للوجبات 

اخلفـيفة، قواعد اأو �سواين ملوزع الزيوت العطرية، �سمعدانات، م�سابيح حامالت، ال�سموع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خديجة الرئي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142766

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات امل�ساتل، زراعة احلدائق، زراعة النباتات، زراعة امل�سطحات الأر�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تالل م�سكن للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142767

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اخلرو�سي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142774

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142784

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مثايل التطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142789

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص جاهزة، مالب�ص خارجية، عباءات ن�سائية، مالب�ص تقليدية، بيع العبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دروب جبجات للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142803

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املزاج للقهوة وال�ساي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142805

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالية،  ا�ست�سارات  املايل،  التحليل  املالية،  الإدارة  املايل،  التح�سيل  تنظيم  املالية،  املقا�سة 

املعلومات املالية، خدمات ت�سفـية الأعمال املالية، اأبحاث مالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعتمد لتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142807

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لإهداء  علب  املجوهرات،  حلفظ  لفات  املجوهرات،  ل�سنع  لوازم  املجوهرات،  ل�سنع  خرز 

املجوهرات، �سلبان من املعادن الثمينة، بخالف املجوهرات، خيوط ذهبية جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجيلي و�سركائه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142813

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة اليدوية لالأع�ساب )الطب الهندي التقليدي(، العالج الطبيعي )الطب الهندي 

التقليدي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية لالأع�ساب واحلجامة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142814

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع الكمة العمانية وامل�سار والف�سيات والهدايا والأزياء الرجالية العمانية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهود ريام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142816

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو مهند احلو�سني احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142846

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة، خدمات وكالت املعلومات التجارية، خدمات امل�سورة فـي اإدارة 

الأعمال، خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات، خدمات الو�ساطة التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142848

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيالين اإقبال لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142850

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرزم للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142851

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هايرب حتطيم الأ�سعار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142852

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سامري ملولبة معدنية، م�سامري حدوات، م�سامري للعجالت، م�سامري، م�سامري �سغرية 

الراأ�ص، م�سامري بر�سام معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سل الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142854

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سق الإعالنات، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، تاأجري اآلت الن�سخ بالت�سوير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوارق احل�سيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142887

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمر الأحمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142888

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، بي�ص، بي�ص �سالح لالأكل، حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق الفاو الالمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142891

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وعلت للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142893

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، تاأجري ال�سقق، ال�سوؤون العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املحطة احلديثة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142895

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املدينة للخدمات اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142896

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة الفول ال�سوداين، حلوم مطبوخة، خ�سراوات مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، مربى 

فواكه، �سلطات فواكه، هري�ص تفاح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيات املطاعني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142921

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)ع�سائر وكنافة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة العفـيفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142922

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تاأجري م�ستلزمات الأفراح وتلبي�ص امل�سار واخلناجر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمار بن علي البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142924

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين لعر�ص خمتلف ال�سلع واخلدمات عرب الإنرتنت.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق التقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142925

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقطورات مركبات )�سناعة املقطورات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتوم بن را�سد بن نا�سر املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142926

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي اأو املطاعم التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ال�سريعة.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد القابل الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142927

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدة ال�سرق الأو�سط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142929

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت  خدمات  العقارية،  ال�سوؤون  العقارات،  اإدارة  العـــقارات،  تثـــمني  العقـــارات،  تاأجيـــر 

اإدارة  ال�سم�سرة،  العقــــارات،  تاأجيـــر مكاتب  ال�سكنيـــة،  وال�سقق  العقارات  العقارات، مكاتب 

العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري املزارع، حت�سيل الإيجارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الها�سمي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27

-125-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142950

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتلميـــع  تزيـــني  الإ�ســــاءة،  ومعاجلـــة  واملركبـــات،  ال�سيارات  لنوافذ  حراري  عازل  تركيب 

ال�سيارات، وتنجيد وتركيب مقاعد ال�سيارات واملركبات، تركيب �سا�سات تلفاز فـي ال�سيارة.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل الوطنية لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142951

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روعة اخلو�ص احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142967

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة واملفرق للمالب�ص والعطور ومواد الزينة والت�سدير وال�سترياد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم ج�سار ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142968

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  بالتجزئة فـي  البيع  املتخ�س�سة للمالب�ص اجلاهزة،  املتاجر  بالتجزئة فـي  )البيع 

املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

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

الزينة والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي ال�سطناعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ج�سور اأ�سطورة الإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

 

-127-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142969

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات، حلوى لوز، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه علي حممد العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142970

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع لبنى عبدالعزيز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142972

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التطريز )تطريز املالب�ص وخياطتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اجلالبيات الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142973

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )مقهى لأنواع القهوة والفطائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�ص م�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142975

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجل�سا�سي للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143007

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة باملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات اإكليل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143008

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب الت�سدير وال�سترياد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القافلة لوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143011

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأعمال  ومتديد  وتركيب  والهاتف  والكهرباء  املياه  وحمطات  �سبكات  اإن�ساء  )مقاولت 

الكهربائية ونظم الإنذار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإعمار بركاء املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143012

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سون الطريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143013

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القطاع ال�سابع للتجارة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143014

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت العاجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143015

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه اأحمد ح�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143029

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليوا العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141145

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 114685

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محطات غ�سيل وت�سحيم املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن محمد بن علي الرحيلي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 561 ر.ب : 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115293

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار كيفان للتجارة العامة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/12/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120204

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للخ�سراوات والفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطراف املعمورة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/6/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128429

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع احلا�سب االآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128503

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم وجبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط زحل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الهجاري, اخلابورة, محافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130125

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحروقي ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 548 ر.ب : 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد اإبراهيم للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 704 ر.ب:113, �سحار, محافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132460

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاعم ومقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجلجل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135019

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم وماأكوالت متنوعة عربية وغري عربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عامر الرائدة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 200ر.ب: 500, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135295

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سوكوالتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربطة للتغليف واحللويات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:191 ر.ب:100 بو�سر, محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/18

-139-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136082

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة واحلقائب واالأحذية والعطور واأدوات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح بن مبارك بن �سالح ال�سامر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 578 ر.ب:511, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية واالأحذية والعطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط ال�سابع للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 481 ر.ب:612, محافظة الداخلية, بهالء, �سلطنة عماان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137460

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاهد تعليم اللغات واحلا�سب االآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منتهى التميز �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سويق, محافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138190

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات التجميل والعناية بال�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الالزورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141201

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم)معاهد التدريب املهني واالإداري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الذهبية للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141995

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142313

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبيد و�سركائه ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142314

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة امل�ساريع املتحدة للتجارة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142315

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع منافع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142316

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للخدمات الفنية وامليكانيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142317

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع احللويات ومنتجات اخلبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى جلوريا تورال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142318

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لالأ�سخا�ص  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سفر,  لل�سفر, حجز مقاعد  احلجز 

امل�سافرين اإلى اخلارج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم القا�سم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142319

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق, احلجز فـي الفنادق, خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الهاليل للتجارة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142321

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية )جلدية وليزر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة االأمل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة ال�سمالية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142322

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع زينة واك�س�سوارات املركبات )ت�سمل منتجات العناية بال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج املنى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142326

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)بيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهدية االأنيقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

-147-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142348

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهذيلي للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142349

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوراق العنب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142351

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإطارات �سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمودي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142359

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الديكور الداخلي واخلارجي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي الفجرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142361

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ببيع االأقم�سة الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة بنت عبداللـه بن علي البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142362

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, خبز بدون خمرية, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت 

امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كعك, لومبري خبز م�سنوع 

من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة 

من الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سعريية معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, متر 

هندي )توابل(, الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية 

بال�سوكوالتة, كرميا  اأو غريها., خبز  ال�سوكوالتة  ب�سل�سة  الكا�سرتد مزينة  اأو  املخفوقة 

محروقة, عجائن للقلي, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, النوغات )حلوى اأو راحة 

بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخللية القرمزية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142377

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زراعة النباتات احلية الأغرا�ص الغر�ص والزينة وال�ستالت )امل�ساتل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبات لوى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر الن�سر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142379

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية)طب العيون(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ســيذانــي للـــ�سرق االأو�ســـط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142387

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتن�سيق الزهور والهدايا وال�سكوالتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142388

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع التبغ وم�ستلزمات التدخني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق النجوم احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايربماركت )مركز ت�سوق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الع�سرية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142391

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142394

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغ�سلة لغ�سيل وكي املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن �سبيل اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

-154-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142396

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات  اأ�سا�سي(,  ب�سكل  طعام  وجبات  تقدم  التي  وال�سراب)املقاهي  بالطعام  التموين 

املقاهي)�سواء اللحوم(, خدمات الكافترييات)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(, 

خدمات املطاعم)بيع منتجات امل�ساوي(, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو حكيم املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142399

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ورق, ورق كربون, اأكيا�ص مغلفات واأجربة, من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة, مواد تغليف 

تو�سيد اأو ح�سو, من الورق اأو الكرتون, اأكيا�ص ورقية الأغرا�ص تعقيم االأدوات الطبية 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سنع الوطني لالأكيا�ص الورقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142401

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم م�سروبات ووجبات(, خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة �سنا�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142404

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير)مكاتب الت�سدير واال�سترياد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهمة العالية املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142405

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهاب الالمع للم�ساريع املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142434

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأرز, ماء معطر, خال�سات زهور عطور,  زيوت عطرية من خ�سب  م�ستح�سرات مكياج, 

عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور, عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأثمن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/01/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142438

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور, م�ستح�سرات جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور ال�سبيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142439

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق, تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللبق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142440

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهري عبداللـه العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142441

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة, تاأجري اأجهزة الطبخ, تزيني 

فـي  تتمثل  اأو خا�سة  اأطباق ووجبات منزلية  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  الطعام, خدمات 

الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن عبداللـه بن محمد الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142442

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مروج الذهب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142443

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات, ال�سم�سرة, خدمات وكاالت العقارات, تثمني العقارات, اإدارة العقارات, اإدارة 

العمارات, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, ال�سوؤون العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزايا الريف ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142447

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستل زراعي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلمراء احلديثة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142474

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سماك ق�سرية غري حية, �سمك محفوظ, �سمك معلب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محالت �سعود التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142476

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم)تقدمي امل�سروبات والطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سن ال�سابرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142477

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ملح  �ساي,  القهوة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  اململوءة,  القهوة  كب�سوالت  للقهوة,  منكهات  قهوة, 

حلفظ املواد الغذائية, �سكر, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل بن حمود بن �سعيد ال�سابري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142479

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء البلد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142480

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما التقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142481

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات منكهة للطعام, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, 

�ساي,  طبية,  لغايات  لي�ست  علكة  قهوة,  كاكاو,  بان,  خبز  الوفل,  كعك  �سكرية,  حلويات 

�سوكوالتة, توابل, حلويات, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر محالة 

بانكيك, خبز زجنبيل, دب�ص للطعام, قطر ال�سكر, ع�سل نحل, ب�سكويت رقيق ه�ص, ك�سرتد, 

هالميات جلي, فواكه حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بهجة الغينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142482

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة, منكهات للقهوة, كب�سوالت القهوة اململوءة, �ساي, �ساي مثلج, �سكر, حلويات �سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل بن حمود بن �سعيد ال�سابري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142487

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكاالت التوظيف, توظيف االفراد, ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة االأقحوان الربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142494

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سمعة ال�سفاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142496

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة العطار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142539

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساعات كبرية, اأجزاء اأ�سطوانية ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد, �ساعات يد, اأحزمة 

علب  كهربائية,  و�ساعات  كبرية  �ساعات  ال�ساعات,  اآليات  �سم�سية,  �ساعات  اليد,  ل�ساعات 

�ساعات ,بيع ال�ساعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االختيار االأمثل العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142541

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نخيل عندام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142544

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارة �سحية)اإ�ست�سارات فـي التغذية وبرامج واإ�ستخدام اأجهزة للتخ�سي�ص(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدور الفيحاء املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142545
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

األواح �سم�سية الإنتاج الكهرباء.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدائل للطاقة ال�سم�سية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142546
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غري  مداخن  للبناء,  مقوى  ورق  معدنية,  غري  ت�سريف  جماري  جريي,  حجر  اأ�سمنت, 
معدنية, طالءات من االأ�سمنت �سامدة للنار, عوار�ص اأ�سمنتية, زجاج املباين, كورني�سات 
لفتحات  معدنية  غري  اأغطية  معدنية,  غري  اأبواب  معدنية,  غري  نوافذ  معدنية,  غري 
املجاري, اأغطية غري معدنية لالأ�سقف, حجارة كل�سية طبا�سريية خام, اأنابيب مياه, غري 
معدنية,  غري  �سقاالت  املاء,  ملوا�سري  بال�ستيكية  وغري  معدنية  غري  �سمامات  معدنية, 
نوافذ, للمباين,  للبناء, حجارة, زجاج لوحي  لباد  الطاقة,  اأعمدة غري معدنية خلطوط 
ح�سى  بناء,  مادة  خبث  بناء,  مواد  جب�ص  الرملي,  احلجر  من  اأنابيب  ح�سى,  جرانيت, 
اأ�سقف  للبناء,  حجر  بناء,  مواد  طالءات  للبناء,  ف�سيف�ساء  للبناء,  جممع  فلني  للر�سف, 
غري معدنية للمباين, �سباك غري معدنية, موا�سري �سلبة غري معدنية للبناء, زجاج عازل 
للمباين, بالط  املباين, بالط غري معدين  لنوافذ  زجاج  ملون,  زجاج  نوافذ من  للبناء, 
ت�سريف غري معدنية,  للمداخن, موا�سري  اأعمدة غري معدنية  غري معدين لالر�سيات, 
األواح  اأو بال�ستيكية لهواء املجاري, �سالمل غري معدنية,  م�سائد �سمامات, غري معدنية 
بالط  معدنية,  غري  دوارة,  اأبواب  معدنية,  غري  حرارية  بناء  مواد  للبناء,  معدنية  غري 

لالأر�سيات, غري معدين, بالط للجدران, غري معدين.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طريق املدار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142548

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيثم العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142549

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم, خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ج�سر ال�سمود للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/16

-169-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142557

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات الريتاج والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142559

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معر�ص ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طال�ص املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142560

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات �سحلنوت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142561

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع فـي التجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة لوؤلوؤة العقري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142562

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطباعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عمود الريف املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142563

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو يو�سف الفزاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142564

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه  ال�سرب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االعتماد الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142565

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكارم عربي للم�ساريع الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142566

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق)خدمات ال�سقق الفندقية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار التوازن احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142584

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة هرمز للتكنولوجيا واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142587

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات  اإجتماعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمعية الرحمة لرعاية االأمومة والطفولة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142595

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التحاليل  خدمات  بها,  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

واالأبحاث ال�سناعية, خدمات ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو�سر للتوريدات الكهرومكانيكية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142597

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد غذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيبات رحب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142608

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمال  فـي  االت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  اال�ست�سارة  واالإعالن,  الدعاية  وكاالت  خدمات 

الدعاية, ل�سق االإعالنات, دعاية واإعالن, تاأجري مواد الدعاية واالإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سابكو لل�سحافة والن�سر واالإعالن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142614

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب االأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية احلقيقية للديكور والت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142615

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اجلوهرة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142616

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلج ال�سراه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142617

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املالب�ص اجلاهزة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرية العاملية للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142618

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ص جاهزة, عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة عبق الن�سيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142619

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات, محليات طبيعية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نواف املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

-179-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142620

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طحن الدقيق )املطاحن( )طحن البهارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمبوعلي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142621

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماكاي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142622

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة االأمل احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142663

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأجهزة الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مازن واأمنة الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142665

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة برامج حا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل العا�سمة املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142667

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال, خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حافظ بن �سلطان بن �سامل العامري احلديثة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142669

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزوايا لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142670

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب اال�ست�سارات الهند�سية املعمارية واملدنية .

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142671

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق لالأغذية والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142672

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرا�سدي للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138297

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات امل�ساندة اخلا�سة �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, محافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141957

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدم  التي  املقاهي  اأ�سا�سي,  ب�سكـل  الطعــام  وجبــات  تقــدم  التـي  املقاهي)املقاهــي  خدمات 

م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة هيثم ال�سرقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138922

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سواق املنى للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 251, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141864

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )كافـيه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نفحات وادي احلوا�سنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 132 ر.ب: 2390 اخلو�ض, والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142347

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات, فطائر حمالة بانكيك, خبز بال�سوكوالتة, حلويات �سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هيكل ظفار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142368

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سطور لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايربماركت )مركز ت�سوق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوبة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142370

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة الأجهزة احلا�سب االآيل والربامج غري املعدة كطلب 

العميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفالك ال�سماء للتقنية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142371

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غاز الوقود, غاز النفط.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142375

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات, خبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الت�سوق الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142376

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة, ب�سكويت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, 

قهوة, كعك, �ساي, �سوكوالتة, حلويات, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, 

م�سروبات �سوكوالتة باحلليب, نعناع للحلويات, قطع حلوى حلويات, معجنات, م�سروبات 

مثلج,  �ساي  ال�سوكوالتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, جوز مطلي بال�سوكوالتة, خبز بال�سوكوالتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزاهر للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142385

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة العبايات واجلالبيات والف�ساتني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتميزة لالأزياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142389

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطور وامل�ستح�سرات التجميل والكماليات والهدايا(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�ستربق اجلديدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142392

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سايل الفـريوز للتطوير الزراعي واحليواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142397

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإجراء التحاليل بغر�ض ا�ستغالل حقول البرتول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القنوات للخدمات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142398

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل والكماليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سارق الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير, خدمات ن�سخ ال�سور, تاأجري االآالت واملعدات املكتبية, 

حما�سبة, تاأجري امل�ساحات االأعالنية, جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, تنظيم 

معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, تاأجري اآالت الن�سخ بالت�سوير, البحث عن املعلومات 

فـي ملفات حا�سوب لالآخرين, خدمات التجزئة على االإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية, 

خدمات التجزئة على االإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف, تاأجري اآالت البيع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمنك�ض انرتنا�سيونال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142407

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )حمم�سة حبوب القهوة وتقدمي م�سروبات اأ�سا�سها القهوة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي�ض الهمايل الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142410

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمامات غري معدنية وغري بال�ستيكية ملوا�سري املاء )�سنع االأكيا�ض مبا فـيها اأكيا�ض بويل 

اأو بال�ستيكية لهواء املجاري, حواف  اإيثلني وبال�ستيك(, م�سائد �سمامات, غري معدنية 

بال�ستيكية للب�ساتني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سارية للخدمات واالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سرطـــة زينـــة كرات زينـــة, باقات من زهــور اإ�سطناعيـــة, نبتات  اأ�سرطـــة مــرنة مطــاطة, 

اإ�سطناعية, با�ستثناء اأ�سجار عيد امليالد, اأكاليل عيد امليالد االإ�سطناعية, اأ�سرطة واأقوا�ض, 

غري ورقية, للف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات اجلوري املتاألقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142417

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع وعر�ض �سلع خا�سة ومرخ�سة بتنحيف والر�ساقة واال�ست�سارات ال�سحية اإي�سا(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة التعهد للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142418

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اك�س�سوارات ال�سيارات وت�سمل اأدوات العناية بال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النمو الدائم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142419

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا, تزيني الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ليايل الوادي للتجارة و املقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو خليفة النعيمي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142422

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باحلليب,  قهـــوة  م�ســـروبات  باحلليب,  كاكاو  م�ســروبات  بانكيـــك,  حمـــالة  فطائر  بوظـــة, 

م�سروبات �سوكوالتة باحلليب, تورتات كيك بالفواكه, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات 

مغطى  كيك  ال�ساي,  اأ�سا�سها  م�سروبات  ال�سوكوالتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها 

بال�سكر جممد, كب�سوالت القهوة اململوءة, بوظة جممدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن م�سلم �سعيد جيح قطن للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142423

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض جاهزة, عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دعد �سعيد حممد �سمحان الكثريية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142424

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور, �سناعة عطور, م�ستح�سرات تبخري عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دعد �سعيد حممد �سمحان الكثريية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142425

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ساهني للتخفـي�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142427

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء جان املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142429

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غاز النفط.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ثراء عمان للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142431

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قو�ض ال�سريعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142433

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة مزون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142435

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واقيات اأ�سنان لغايات عالج االأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة الطبية للتوريدات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142444

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )تقدمي الوجبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142446

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املعدات واالأجهزة الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع يو�سف اللمكي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142448

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نبيل �سلطان لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142449

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغرفة املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142450

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي �سغرية للمجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرت�سى بن عبداخلالق بن عبداللـه اللواتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142455

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والطالء  )التج�سي�ض  الداخلي(  الت�سميم  تنفـيذ  )اأعمال  الداخلي  الديكور  ت�سميم 

والتزيني(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديكور االأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142456

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري غرف االجتماعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142457

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )رو�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العالمة العاملية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142458

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ض  االإنرتنت,  مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري 

لغايات البيع بالتجزئة, ترويج املبيعات لالآخرين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاهز الأعمال التجارة االإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142459

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع )بيع اللحوم والدواجن املذبوحة بكافة اأنواعها وم�ستقاتهم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربوز الوطنية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142460

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باهية املدينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142461

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142472

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية )م�سغل جوالت �سياحية, ال�سفر وال�سياحة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيحة اجلنات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142475

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل البحري )وكاالت االأعمال التجارية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعايل البحار لوكاالت ال�سحن البحري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142478

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بهارات,  توابل,  العطرية,  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات 

حلويات, خبز, دب�ض للطعام, ب�سكويت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء البلد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142483

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االأيقونة النادرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142493

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخليط الذهبي للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142500

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة العطور والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط اأوفـري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142501

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة, بن غري حمم�ض, بهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي النزهة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142506

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنمية نخيل عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142514

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستهام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142515

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين, عر�ض ال�سلع, ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بنات النعيمي للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142516

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن )جميع اخلدمات التابعة لهذا ن�ساط(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للن�سر واالإعالن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142517

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحزمة مالب�ض, �ساالت, عباءات الكهنة, مالب�ض, مالب�ض جاهزة, عباءات ن�سائية, �سنادل, 

اأو�سحة لتغطية الراأ�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن قا�سم العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142518

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل, خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح, حجز النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظفار للمغامرات ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142520

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمركات كهربائية للمركبات الربية, مكابح للمركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الن�سنا�ض لعناية ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142524

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�ض بن را�سد بن �سامل الفزاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142532

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�ض بن را�سد بن �سامل الفزاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142534

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات, تاأجري العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

 

-215-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142536

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجارة تنعيم, زيت اللوز, �سابون اللوز, �سابون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142537

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأهل الفخامة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142538

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سايل للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142540

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كت�ساب �سل�سة.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142550

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سافة املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142552

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحطة اخلام�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142553

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سفوان الريامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142554

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للعطور والروائح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآالء فدا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142555

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ستائر اأثاث, )تنجيد االأثاث وق�ض وتف�سيل ال�ستائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سراج �ساللة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142556

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حنان بنت علي بن اأحمد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142558

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفطاحل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142567

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العلعالن املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142589

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع باجلملة للمالب�ض اجلاهزة وملحقاتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأزالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142592

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع الهواتف واأجهزة احلا�سب االآيل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل اخلو�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142599

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حارث بن حمدان بن خمي�ض املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142601

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املفرو�سات واالأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هزار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142606

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تلفزيونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج م�سقط العاملية لالإلكرتونيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142607

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات, ال�سم�سرة, خدمات وكاالت العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقا�سيم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142610

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل, خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح, احلجز فـي الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق االأو�سط االأرجواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142611

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج املنى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142613

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زكي لالأحذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142635

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142638

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية, تركيب واإ�سالح امل�ساعد, التزفـيت, تنظيف املباين 

واملعدات  االآالت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  البولدوزرات,  اجلرافات  تاأجري  الداخل,  من 

املكتبية, تاأجري معدات االإن�ساء, تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء, االإن�ساء, االإن�ساءات 

حتت املاء, االإ�سراف على اإن�ساء املباين, تركيب معدات املطابخ, هدم املباين, مقاومة ال�سداأ, 

التطهري من اجلراثيم, طالء اأو اإ�سالح الالفتات اأو اال�سارات, اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات, 

واإ�سالح  تركيب  امل�سانع,  اإن�ساء  واإ�سالحه,  وتنظيفه  بالفراء  العناية  النوافذ,  تنظيف 

حواجز  بناء  البناء,  االآلية,  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  املباين,  عزل  الري,  معدات 

اأمواج ر�سيفـية, اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب, اإن�ساء املوانئ, اإعادة الطالء بالق�سدير, 

االإن�ساء,  عن  معلومات  امل�سلع,  البالط  تنظيف  بالطوب,  البناء  التنظيف,  اآالت  تاأجري 

خدمات ا�ستخراج احلجارة, تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين, تاأجري الرافعات معدات 

اإن�ساء, تركيب االأبواب والنوافذ, عمليات احلفر العميقة الآبار النفط اأو الغاز, مد الكابالت, 

خدمات الكهربائيني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأخوة الثالثة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

-227-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142640

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفوح ال�سقريا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142642

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�ض بن عبداللـه بن عنرت البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142645

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قالع اإبراء احلديثة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142647

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سمنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار طرابل�ض للم�ساريع املتكاملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142649

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعود ال�سيذاين العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142651

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأكادمييات للرتبية والتعليم, )خدمات التعليم اجلامعي والكليات اخلا�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كلية عمان لالإدارة والتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142652

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات ب�سرية, عد�سات ال�سقة, عد�سات عينية, عد�سات تقومي الب�سر ب�سرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريانا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142659

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإنذار(,  ونظم  الكهربائية  االأعمال  واإ�سالح  ومتديد  )تركيب  لل�سداأ  م�سادة  �سحوم 

م�سادة  م�ستح�سرات  اأنواعها(,  بكافة  االأنابيب  و�سيانة  )متديد  لل�سداأ  م�سادة  زيوت 

لل�سداأ, م�ستح�سرات م�سادة للتاآكل, اأربطة م�سادة للتاآكل )تركيب و�سيانة اأعمال العزل 

ا�سب�ستو�ض,  دهانات  للدهان,  املنيوم  م�سحوق  املنيوم,  دهانات  وال�سوت(,  واحلرارة  )املياه 

مثبتات لالألوان املائية, ورني�ض قاري, طالءات اخل�سب دهانات, مواد تثبيت األوان اخل�سب, 

للدهانات,  مرققات  مائي,  جريي  طالء  للمركبات,  القاعدية  للهياكل  داخلية  طالءات 

دهانات,  طالءات  للدهان,  املينا  طالءات  اأ�سباغ,  للدهانات,  مغلظات  الالكيه,  مرققات 

مثبتات للورني�ض, دهانات مقاومة للنار, معادن على �سكل م�سحوق لال�ستخدام فـي الدهن 

والديكور والطباعة واالأعمال الفنية, دهانات مائية لال�ستخدام فـي االأعمال الفنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العو�سي املتكاملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142660

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل )عطور وجتميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سرة امل�سيئة للتجميل واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142661

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي )اإعداد القهوة بكافة اأنواعها, اإعداد الع�سائر 

بكافة اأنواعه, احللويات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزن اخلو�ض احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142664

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )حمالت الت�سوق ال�سريع(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة االأمل احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142995

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل ومعدات واأدوات وحمالت التجميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر اخللود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143010

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النزل,  ال�سياح, حجز  اإقامة  اأماكن  النزل, خدمات  املوؤقتة, خدمات  اأماكن االإقامة  تاأجري 

حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حما�سن احلمراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143125

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحــــالت ال�سياحيـــة, املخيمــات ال�سياحيـــة, اأن�سطة م�سغلي اجلـــوالت ال�سياحيـــة, 

اأن�سطة وكاالت ال�سفر, اجلوالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الالأزورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140652

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الربجميات كخدمة )SAAS( التي تتميز بربنامج يجمع بني احلو�سبة الالإرادية 

وتكنولوجيا هند�سة الذكاء اال�سطناعي املعرفـية ال�ستخدامها فـي �سناعة النفط والغاز, 

خدمات الربجميات كخدمة ) SAAS( التي تتميز بربنامج لال�ستخدام فـي جمع البيانات 

املعدات  واأنظمة  ال�سناعية  العمليات  فـي  االأداء  لتح�سني  وتقدميها  وحتليلها  واملعلومات 

واالإنتاج عرب قطاعات املنبع والو�سط وامل�سب للنفط و �سناعة الغاز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيكر هيوز هولدينجز اإل اإل �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17021 الدين وي�ستفايلد هي�سنت, تي اك�س 77073, الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140905

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات غري الطبية وال�سوكوالتة واحللويات وال�سوكوالتة واحللويات املجمدة واالآي�س 

املخابــــز,  منتجــــات  والكعــــك  الوافل  وب�سكوت  املحلى  الكعك  املجمدة  واحللويات  كرمي 

الب�سكويت, الكعك )الكوكيز(, الرباونيز, كعكة اجلنب )ت�سيز كيك(, فتات الكعك )الكوكيز(, 

احللويات املثلجة, االآي�س كرمي, خماريط االآي�س كرمي, البودينج, و ال�سوكوالتة ال�ساخنة. 

زبادي جممد احللويات املربدة. منتجات العجني, امل�ستح�سرات املعدة من احلبوب, حبوب 

االإفطار, الف�سار, ال�سربات ,ع�سل, احللويات, منتجات الوجبات اخلفـيفة فـي �سكل رقائق 

الف�سار والذرة, منتجات الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الذرة اأو االأرز اأو ال�سعري اأو اجلاودار 

اأو املعجنات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كادبوري يو كيه ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:12,بورنفايل لني,بورنفايل, بريمنغهام بي30 2ال يو, اململكة 

املتحدة, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141439

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلل, الثوم املطحون )توابل(, التوابل, منكهات الطعام, عدا عن الزيوت العطرية, األواح 

امل�سروبات  �سو�س )حلويات(,  اأ�سابع  األواح احلبوب,  العالية,  ن�سبة الربوتني  ذات  احلبوب 

ال�سوكوال,  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها  التي 

املخللة,  الكرب  نبات  براعم  القهوة,  الكاكاو,  البودينغ,  الدائري, حلوى  الب�سكويت, اخلبز 

الوفل,  كعكة  )توابل(,  هندية  مقبالت  )حلوى(,  كراميل  واملعباأة,  القهوة,  كب�سوالت 

اللوز,  حلوى  احللويات,  التوابل,  ال�سوكوال,  اأ�سا�سها  للمد  القابلة  االأغذية  ال�سوكوال, 

رقائق ذرة, الكعك هاليل ال�سكل, اخلبز املحم�س, الكعك, حمليات طبيعية, الدقيق, دقيق 

اال�سطناعي,  اأو  الطبيعي  والثلج,  )حلويات(,  فواكه  البوظة, جلي  الفطائر,  البطاط�س, 

امل�سا�س املثلج, طبقة من مادة حلوة منكهة لدهنها على الكعك )تثليج(, العلكة, العجني, 

خليط عجني الكعك, اخلمرية, الع�سل, �سعري مطحون, اخلبز, البق�سماط, فتات اخلبز, 

م�ستح�سرات  البيتزا,  الفلفل,  )�سل�سة(,  الريحان  �سل�سة  املعكرونة,  اخلبز,  لفائف 

احلبوب, العجينة املح�سوة باجلبنة واللحم, االأرز, ملح الطعام, �سل�سة البندورة, �سل�سات 

الوجبات  اخلردل,  ال�سميد,  الدب�س,  البا�ستا,  معكرونة  �سل�سة  ال�سلطة,  توابل  )توابل(, 

القهوة اال�سطناعية, �سل�سات مرق  البهارات,  اأ�سا�سها احلبوب, خملالت,  التي  اخلفـيفة 

اللحم, �سو�سي, معكرونة النودلز, ال�ساي, حلوى ال�سكر والع�سل, كعكة الفواكه ال�سغرية, 

زعفران )توابل(, زجنبيل )بهار(, زينة حلوى للكعك, ال�سكر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األي�ساندرو مونتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيازا مار�سيلو رميونديني 6/11 16131 جينوفا, اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141440

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو باجلملة لالأطعمة  خدمات البيع بالتجزئة للطعام وال�سراب, خدمات البيع بالتجزئة 

وامل�سروبات, خدمات متاجر البيع بالتجزئة للطعام وال�سراب, خدمات املتاجر االإلكرتونية 

خدمات  واالإعالن,  الدعاية  خدمات  الطعام,  اإعداد  اأدوات  تعر�س  التي  بالتجزئة  للبيع 

الت�سويق والرتويج, خدمات الدعاية على االإنرتنت على �سبكات احلا�سوب, خدمات تنظيم 

املعار�س والفعاليات للغايات التجارية واالإعالنية, خدمات الدعاية واالإعالن على االإنرتنت 

عرب �سبكات احلا�سوب, عر�س الب�سائع عرب و�سائل االت�سال, لغايات البيع بالتجزئة, اإدارة 

م�ساريع البيع بالتجزئة لالآخرين, الخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األي�ساندرو مونتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيازا مار�سيلو رميونديني 6/11 16131 جينوفا, اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141441

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك االأن�سوفة غري احلية, زالل البي�س الأغرا�س الطهي, اللحوم اململحة, الفول ال�سوداين 

املح�سر, اللحم املقدد, امل�سروبات التي اأ�سا�سها حليب جوز الهند, امل�سروبات التي اأ�سا�سها 

اأ�سا�سها حليب اللوز, املرق, الزبدة, حلوم ال�سيد  حليب الفول ال�سوداين, امل�سروبات التي 

الكافـيار,  املعلبة,  اللحوم  املحفوظة,  اللحوم  اللحوم,  املحفوظ,  اخلر�سوف  احلية,  غري 

اخليار املخلل, االأطعمة التي اأ�سا�سها ال�سمك, الب�سل املحفوظة, الفواكه املطبوخة بال�سكر, 

املحفوظ,  الثوم  املَربى,  البندورة,  معجون  للطبخ,  اخل�سراوات  اأ�سا�سها  التي  املركزات 

الكرمية  املحفوظة,  االأ�سماك  املعلبة,  املحفوظة, اخل�سراوات  الفاكهة  املحفوظة,  اللحوم 

اأ�سا�سها اخل�سراوات, كبب حلم ال�سمك, التمور, م�ستخل�سات اللحوم, فول ال�سويا  التي 

املحفوظة من اأجل املاأكوالت, �سرائح ال�سمك الطري بدون عظم )فـيليه(, رقاقات البطاطا, 

الفواكه  املطهوة,  الفواكه  املحفوظة,  الفواكه  املجمدة,  الفواكه  اجلبنة, خمفوق احلليب, 

اأ�سا�سها  التي  الزالبية  )جلي(الفواكه,  هالم  للطعام,  الهالم  املحفوظ,  الفطر  املعلبة, 

اخل�سراوات  )البودرة(,  اجلاف  احلليب  احلليب,  لالأكل,  ال�ساحلة  الدهون  البطاطا, 

املحفوظة, اخل�سراوات املطبوخة, اخل�سراوات املجففة, العد�س املحفوظ, �سلطات الفواكه, 

الذرة احللوة املح�سرة, اللوز املطحون, مربى الفواكه, ال�سمن النباتي, مو�س اخل�سراوات, 

البكر  الزيتون  زيت  للطعام,  الزيوت  املح�سر,  اجلوز  املح�سر,  البندق  االأ�سماك,  مو�س 

املمتاز للطعام, الزيتون املحفوظ, الق�سدة )منتجات األبان(, معجون الطماطم, مقرم�سات 

البطاطا, املنتجات التي اأ�سا�سها اخل�سراوات القابلة للدهن, االأ�سماك غري احلية, ال�سمك 

اململح, البازيالء املحفوظة, الدواجن غري احلية, لب الفواكه, م�ستح�سرات حت�سري املرق, 

حلم املوا�سي, ال�سجق, الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الفواكه, املخلالت, ع�سري الليمون 

لغايات الطبخ, البي�س, الزبيب, اخل�سراوات املح�سرة, اللنب, الزجنبيل املحفوظ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األي�ساندرو مونتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيازا مار�سيلو رميونديني 6/11 16131 جينوفا, اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141513

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الطعام وال�سراب, االإقامة املوؤقتة, خدمات توفـري الوجبات اجلاهزة, مطاعم 

الوجبات اجلاهزة, خدمات مطاعم الوجبات اجلاهزة, خدمات توفـري الوجبات اجلاهزة 

ال�سريعة, خدمات توفـري الطعام وال�سراب اجلاهزة, مطاعم الوجبات ال�سريعة والوجبات 

اخلفـيفة )املقا�سف(, املطاعم ذات خدمة التو�سيل للمنازل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ملك الطاووق �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غو�سطا, ك�سروان, لبنان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141837

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كــــل مــــا يرتديـــه املــــرء على العينني, مبا فـي ذلك النظارات, والنظارات الطبية, نظارات 

القراءة, والنظارات ال�سم�سية, والعد�سات الال�سقة, عد�سات النظارات, اإطارات النظارات, 

وامللحقات املتعلقة بها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف جي اك�س انرتنا�سيونال انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   02917 اي  ار  �سميثفـيلد  واي  هاي  وا�سنطن  جورج   500 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحده االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141931

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومعاجلة  اإ�سدار  امل�سرفـية,  اخلدمات  لالأموال,  االإلكرتونية  التحويالت  فـي  امل�ساعدة 

القيمة  املدفوعة م�سبقا, بطاقات  الهدايا  املدفوعة م�سبقا, بطاقات  البطاقات  مدفوعات 

بطاقات  وحتديدا:  الدفعات  اإجراء  خدمات  �سريفة,  خدمات  الدفع,  وبطاقات  املخزنة, 

الهدايا,  بطاقات  م�سبقا,  املدفوعة  البطاقات  االئتمان,  بطاقات  احل�ساب,  على  ال�سراء 

ال�سحن  بطاقات  الدفع,  وبطاقات  املخزنة  القيمة  بطاقات  تعامالت  معاجلة  خدمات 

خدمات  الهدايا,  بطاقات  م�سبقا,  املدفوعة  البطاقات  االئتمان,  بطاقات  االإلكرتونية, 

على  ال�سراء  طاقات  اإ�سدار  الدفع,  وبطاقات  املخزنة  القيمة  بطاقات  تعامالت  معاجلة 

احل�ساب, بطاقات االئتمان, البطاقات املدفوعة م�سبقا, بطاقات الهدايا املدفوعة م�سبقا, 

فـيما  للتجار  االإنرتنت  عرب  معلومات  توفـري  الدفع,  وبطاقات  املخزنة  القيمة  بطاقات 

يتعلق باملبادئ التوجيهية والر�سوم املتعلقة بقبول بطاقات االئتمان, معاجلة الفواتري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امرييكان اك�سربي�س ماركيتينغ & ديفـيلومبنت كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ,10285 واي  ان  �سرتيت,نيويورك  فـي�سي   200 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141932

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل, العناية بالب�سرة غري الطبية, عطور لال�ستخدام ال�سخ�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مايك - اب ارت كوزمتيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 767 فـيفث اأفنيو, مدينة نيويورك, والية نيويورك , الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

-240-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141987

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالهواء  اجلو  تدفئة  اأجهزة  حتديدا,  ال�ساخن,  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية,  املكيفات 

اأجهزة الرتطيب, مزيالت الرطوبة الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية, مواقد  ال�ساخن, 

لالأغرا�س  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية,  لال�ستخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية,  الطبخ 

ال�سم�سية  املجمعات احلرارية  املياه,  لتنقية  هيئة فالتر  على  الغ�سائية  االأجهزة  املنزلية, 

االإنارة  م�سابيح  الهواء(,  )تربيد  للت�سخني  التهوية  اأجهزة  اجلو,  منقيات  )ت�سخني(, 

العاملة بال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء, مواقد للطبخ العاملة بالغاز, اأفران املطبخ 

املالب�س  جمففات  الكهربائية,  الثالجات  للطهي,  التجهيزات  اأو  االأجهزة  الكهربائية, 

اآالت  املنزلية,  للغايات  املالب�س  لتجفـيف  الكهربائية  املالب�س  ترتيب  اآالت  الكهربائية, 

ترتيب املالب�س الكهربائية املجهزة بوظائف اإزالة الروائح الكريهة, تعقيم وتبخري املالب�س 

للغايات املنزلية, اآالت جتفـيف املالب�س الكهربائية املجهزة بوظيفة التعقيم, واإزالة الروائح 

التهوية  �سفاطات  التهوية,  �سفاطات  املنزلية,  للغايات  التجعد  ملقاومة  واملعاجلة  الكريهة 

لالأفران, منظفات الهواء ذات وظيفة الرتطيب, منظفات الهواء املحمولة لال�ستخدامات 

الهواء,  ملنظفات  الهواء  مر�سحات  املنزلية,  اجلو  منظفات  الهواء,  تدوير  اجهزة  املنزلية, 

اأجهزة التاأيني ملنظفات الهواء, منظفات الهواء املحمولة, املر�سحات ملنقيات الهواء, فالتر 

الهواء للتعقيم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128, يوي-دايرو, يوجنديو-جو, �سيول 150 -721, جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142019

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بعد  ما  فوط  االأليفة,  للحيوانات  الورق  من  حفاظات  االأليفة,  للحيوانات  احلفاظات 

الداخلي  اللبا�س  بطانات  �سحية,  املناديل  االأمومة,  لفرتة  الق�سرية  ال�سراويل  الوالدة, 

ال�سحية  ال�سراويل  ال�سحية,  الق�سرية  ال�سراويل  للحي�س,  قطنية  �سدادات  )ال�سحية(, 
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الق�سرية امل�سنوعة من املن�سوجات وغري القابلة للطرح بعد اال�ستخدام, حفاظات ال�سل�س 

البويل, حفاظات ال�سل�س البويل امل�سنوعة من الورق اأو ال�سليلوز, حفاظات ال�سل�س البويل 

التبول, فوط  لبادات  �سراويل,  �سكل  على  ال�سليلوز  اأو  الورق  امل�سنوعة من  اأو احلفاظات 

ال�سل�س البويل, فوط داخلية لل�سل�س البويل, املناديل املبللة للكبار بعد التبول اأو التغوط, 

حفاظات ال�سل�س البويل امل�ستخدمة فـي امل�ست�سفـيات, املناديل املبللة مل�سح اأج�سام البالغني, 

امل�ست�سفـيات,  فـي  امل�ستخدمة  ال�سليلوز  اأو  الورق  من  امل�سنوعة  البويل  ال�سل�س  حفاظات 

حفاظات ال�سل�س البويل اأو احلفاظات امل�سنوعة من الورق اأو ال�سليلوز على �سكل ال�سراويل 

امل�ستخدمة فـي امل�ست�سفـيات, لبادات البول امل�ستخدمة فـي امل�ست�سفـيات, لبادات ال�سل�س البويل 

امل�ستخدمة فـي امل�ست�سفـيات, حفاظات ال�سل�س البويل امل�ستخدمة فـي امل�ست�سفـيات, املناديل 

مل�سح  املبللة  املناديل  امل�ست�سفـيات,  فـي  امل�ستخدمة  التغوط  اأو  التبول  بعد  للبالغني  املبللة 

اأج�سام البالغني امل�ستخدمة فـي امل�ست�سفـيات, احلفاظات, حفاظات للكبار, حفاظات االأطفال 

على �سكل �سراويل, حفاظات اأو فوط االأطفال الورقية اأو امل�سنوعة من ال�سيليلوز القابلة 

للطرح بعد اال�ستخدام, حفاظات اأو فوط االأطفال الورقية اأو امل�سنوعة من ال�سيليلوز على 

�سكل �سراويل, مناديل االأطفال, �سراويل التدريب, املناديل املبللة امل�سبعة مبكونات الكحول 

لتعقيم الب�سر, املناديل املبللة امل�سبعة مبكونات الرتطيب للب�سر, املنادل املبللة التي تتكون 

مناديل  املواد,  لتعقيم  كحولية  مبكونات  م�سربة  مبللة  مناديل  للب�سر,  املاء  من  بالغالب 

لتعقيم  املبللة  املناديل  للتعقيم,  ال�سبار  وم�ستخل�سات  كحولية  مبكونات  م�سربة  مبللة 

مناديل  العامة,  لالأغرا�س  املبللة  املناديل  كحولية(,  )غري  للتعقيم  املبللة  املناديل  املواد, 

مبللة م�سربة بلو�سن التواليت, مكونات كحولية ومكونات للتعقيم الإزالة العرق, مناديل 

مبللة م�سربة بغ�سول التواليت ومكونات كحولية الإزالة العرق, لبادات االإر�ساع الطبيعي, 

الطبية, مواد  ال�سحية لالأغرا�س  امل�ستح�سرات  والبيطرية,  ال�سيدالنية  وامل�ستح�سرات 

واأغذية احلمية املعدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري, اأغذية لالأطفال الر�سع, مكمالت 

ح�سو  مواد  الت�سميد,  ومواد  اجلروح,  ل�سقات  واحليوان,  لالإن�سان  الغذائية  للحمية 

االأ�سنان, �سمع االأ�سنان, املطهرات, م�ستح�سرات الق�ساء على الهوام, مبيدات الفطريات, 

مبيدات االأع�ساب ال�سارة, املناديل الرطبة امل�سبعة باللو�سن ال�سيدالين, ال�سمادات لغايات 

االأغ�سية  الطبية,  لالأغرا�س  الزيتي  الورق  للت�سميد,  ال�سا�س  املا�س,  القطن  الت�سميد, 

ال�سيدالنية, الالكتوز )�سكر احلليب(, الطحني اللبني )اخلا�س باالأطفال(, رقع العيون 

الأغرا�س عالجية(, �سمادات لالأذن.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوين-ت�سارم كوربوي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 182 �سيموبن, كين�سي-�سو, �سيكوكو�سيو -�سي, ايهيم-كني, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142204

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأمرا�س  وا�سطرابات احل�سا�سية,  واأمرا�س  ال�سيدالنية لعالج احل�سا�سية  امل�ستح�سرات 

التالفة,  واالأن�سجة  واجللد  اجللد,  وا�سطرابات  واأمرا�س  الذاتية,  املناعة  وا�سطرابات 

وااللتهابات,  االلتهاب  وا�سطرابات  واأمرا�س  اله�سمي,  اجلهاز  وا�سطرابات  واأمرا�س 

واأمرا�س وا�سطرابات اجلهاز التنف�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي بيوتيكنولوجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 54 رو ال بوتيه 75008 باري�س, فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142297

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعلم  تطبيقات  من  تتكون  ملجموعات  االإنرتنت  عرب  وتدري�سية  اإر�سادية  وكتيبات  مواد 

االآيل والذكاء اال�سطناعي فـي جمال اأجهزة البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوغل ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1600 امفـيثيرث باركواي, ماونتني فـيو, كاليفورنيا 94043, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142298

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وتطوير جمموعات تتكون من برامج و اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية مع تطبيقات 

التعلم االآيل والذكاء اال�سطناعي ال�ستخدامها فـي اأجهزة البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوغل ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1600 امفـيثيرث باركواي, ماونتني فـيو, كاليفورنيا 94043, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142325

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالوقود,  املركبات  تزويد  خدمات  وال�سيانة,  بالوقود  للتزود  ال�سيارات  خدمة  حمطات 

حمطات الوقود ,خدمات �سيانة املركبات خدمات تزييت املركبات, حمطات خدمة الوقود 

بالتجزئة, خدمات غ�سيل ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142327

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متاجر البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142328

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت  البرتوليـــة,  واملنتجـــات  البتـــرول  البرتول,  من  امل�ستقة  الت�سحيم  وزيوت  الوقود 

ال�سيارات ديزل,  واملعدنية. وقود  البرتولية  ال�سموع  املحركات  وال�سحوم. زيوت  الت�سحيم 

الغازولني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142329

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالوقود,  املركبات  تزويد  خدمات  وال�سيانة,  بالوقود  للتزود  ال�سيارات  خدمة  حمطات 

حمطات الوقود ,خدمات �سيانة املركبات خدمات تزييت املركبات, حمطات خدمة الوقود 

بالتجزئة, خدمات غ�سيل ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142332

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت  البرتولية,  واملنتجات  البرتول  البرتول,  من  امل�ستقة  الت�سحيم  وزيوت  الوقود 

ال�سيارات ديزل,  واملعدنية. وقود  البرتولية  ال�سموع  املحركات  وال�سحوم. زيوت  الت�سحيم 

الغازولني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142333

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالوقود,  املركبات  تزويد  خدمات  وال�سيانة,  بالوقود  للتزود  ال�سيارات  خدمة  حمطات 

حمطات الوقود ,خدمات �سيانة املركبات خدمات تزييت املركبات, حمطات خدمة الوقود 

بالتجزئة, خدمات غ�سيل ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142335

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت  البرتولية,  واملنتجات  البرتول  البرتول,  من  امل�ستقة  الت�سحيم  وزيوت  الوقود 

ال�سيارات ديزل,  واملعدنية. وقود  البرتولية  ال�سموع  املحركات  وال�سحوم. زيوت  الت�سحيم 

الغازولني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو, الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142336

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة,  باحلليب,  �سوكوالته  م�سروبات  �ساي,  ا�سطناعي,  بن  املتة, 

اأع�ساب حمفوظة, ب�سكويت, منقوعات غري طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخوان كبور - ارمانو�س لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يربود طريق ال�سام عقار 315 منطقه عقارية 11 - 17, �سوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142374

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم.  ال�سيد,م�ستخرجات  وطيور  وحيوانات  الداجنة  والطيور  واالأ�سماك  اللحوم 

الفواكه واخل�سراوات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة, الهالم. مربى الربتقال. 

الطعام  الطعام,  ودهون  زيوت  االألبان, اجلنب  ومنتجات  احلليب  بي�س,  الفاكهة,  �سل�سة 

احلليب  تخمري  كروكيت.  مربيات,  زبدة,  ال�سائد,  احلليب  احلليب,  م�سروبات  مملح 

الفاكهة  �سلطات  املجففة  البقول  خمفوق,  احلليب  البطاط�س  فطائر  الطهي,  الأغرا�س 

على  القائمة  اخلفـيفة  االأطعمة  حم�سرة  بذور  الفاكهة,  لب  �سمن,  اخل�سار  �سلطات 

الأغرا�س  الليمون  ع�سري  للطبخ,  اخل�سار  ع�سائر  احلليب  بدائل  خملالت,  الفاكهة, 

الطهي. الزبادي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كون�سورزيو بري ال توتيال ديل فورماجيو
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيا اندريا�س كو�ستا, 5 / �سي - 28100 نوفارا, اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142428

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملياه  الغازية  امل�سروبات  امل�سروبات,  ل�سنع  االأخرى  وامل�ستح�سرات  امل�سحوقة  اخلالئط 

املنكهة وغريها من امل�سروبات غري الكحولية, �سراب مركز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ديفور�ست افـينيو, اي�ست هانوفر, نيو جري�سي, 07936 - 2813, 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142654

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي ت�سمل احللوى واحللويات وال�سوكوالتة واحللويات 

املخبوزة ومنتجات املخابز واالأطعمة اخلفـيفة والكب كيك وامل�سروبات الغازية, االإعالن, 

اإدارة االأعمال, وظائف املكتب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سويتز الدولية املحدودة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2448 ر.ب: 112 روي, مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142655

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي,  ال�ساي,  غرف  ال�سريعة,  الوجبات  مطاعم  وال�سراب,  الطعام  تقدمي  خدمات 

خدمات  املق�سف,  خدمات  الكافرتيا,  خدمات  اخلفـيفة,  الوجبات  خدمات  الكافرتيات,. 

املطاعم, خدمات املطاعم ملناطق اال�سرتاحة وغرف االنتظار, خدمات تقدمي الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سويتز الدولية املحدودة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2448 ر.ب: 112 روي, مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142702

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وامل�ستح�سرات  الطحني  وال�ساجو,  التابيوكا  االأرز,  ال�سناعية,  القهوة  ال�ساي,  القهوة, 

امل�سنوعة من احلبوب, اخلبز, املعجنات واحللويات, الثلج, ال�سكر, الع�سل, الع�سل االأ�سود, 

اخلمرية, اخلبز امل�سحوق, امللح, اخلردل, اخلل, ال�سل�سات )التوابل(, التوابل, الثلج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ايديتا لل�سناعات الغذائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة 6 اأكتوبر, املنطقة ال�سناعية 3, اجليزة 12311, م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142703

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جهاز ملحق طبي مت�سل بجهاز قلم االأن�سولني لر�سد اأو ت�سجيل اأو احلفاظ على عالج 

مر�س ال�سكري مما يتيح التوا�سل بني املر�سى واالأطباء اأو املرافق الطبية اأو اأي متخ�س�س 

فـي الرعاية ال�سحية ذي ال�سلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 54 رو ال بوتيه 75008 باري�س, فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142704

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو حالة  اأو احلفاظ على نظام عالج  اأو ت�سجيل  اأو تطبيقات قابلة للتنزيل لر�سد  برامج 

طبية بناء على بيانات مر�سى ال�سكري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 54 رو ال بوتيه 75008 باري�س, فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142778

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وايث اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

10017, الواليات املتحدة  42 �سرتيت, نيويورك, ان واي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

-252-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142954

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج اأفالم ر�سوم متحركة, توزيع اأفالم الر�سوم املتحركة, عرو�س اأفالم الر�سوم املتحركة, 

املتحركة,  ال�سور  توزيع  املتحركة,  الر�سوم  برامج  اإنتاج  املتحركة,  الر�سوم  اإنتاج  خدمات 

اإنتاج وعر�س وتوزيع اأفالم الر�سوم املتحركة, اإنتاج وتوزيع م�سل�سالت التلفزيون للر�سوم 

املتحركة, الرتفـيه على �سكل م�سل�سالت تلفزيونية لر�سوم متحركة وم�سل�سالت تلفزيونية 

واإنتاج  تخطيط  املتحركة,  للر�سوم  التلفزيونية  الربامج  اإنتاج  حقيقيني,  اإثارة  ملمثلني 

العرو�س املو�سيقية, واحلفالت املو�سيقية, وعرو�س مو�سيقية وفـيديوية, اإنتاج فـيديوهات 

اإنتاج  الرتفـيهية,  االأداء  عرو�س  وتنفـيذ  تخطيط  الرقمية,  الفـيديو  الأقرا�س  مو�سيقية 

فعاليات  اإنتاج  احلية,  االأداء  عرو�س  اإنتاج  االأداء,  عرو�س  تنفـيذ  االأداء,  عرو�س  فعاليات 

اإنتاج وتوزيع  الرتفـيه احلية, ترفـيه على �سكل عرو�س حية وظهور ل�سخ�سيات تنكرية, 

الرقمية,  املو�سيقى  توفـري  الفـيديو,  ومقاطع  االأفالم  ت�سجيالت  ال�سوتية,  الت�سجيالت 

غري القابلة للتنزيل, عرب االإنرتنت, توفـري مقاطع الفـيديو عرب االإنرتنت, غري القابلة 

للتنزيل, توفـري برامج ترفـيهية متعددة الو�سائط بوا�سطة التلفزيون, احلزم العري�سة, 

النقل(  )بخالف  التوزيع  تلفزيونية,  برامج  اإنتاج  االإنرتنت,  وعلى  الال�سلكية  اخلدمات 

للربامج التلفزيونية, خدمات الرتفـيه, عر�س ال�سور املتحركة, اإدارة فعاليات ترفـيهية, 

تاأجري ت�سجيالت �سوت وت�سجيالت فـيديو, خدمات الن�سر متعدد الو�سائط للمطبوعات, 

اخل�سو�سية,  والدرو�س  االإخبارية,  الن�سرات  واجلرائد,  ال�سحف,  واملجالت,  والكتب, 

ومن�سورات  ومو�سيقا  الفـيديو,  ومقاطع  الفوتوغرافـية,  وال�سور  والر�سومات,  وخرائط, 

للتنزيل,  القابلة  غري  االإنرتنت,  على  االإلكرتونية  املن�سورات  توفـري  خدمات  اإلكرتونية, 

خدمات توفـري املن�سورات االإلكرتونية )غري القابلة للتحميل( عرب االإنرتنت عرب الهواتف 

اإدارة  اإلكرتوين, خدمات ن�سر الكتب, تنظيم الفعاليات الثقافـية,  النقالة, خدمات الن�سر 

تعليمية,  اأو  ثقافـية  الأغرا�س  وموؤمترات  واجتماعات  معار�س,  تنظيم  ثقافـية,  فعاليات 

تقدمي خدمات ترفـيهية وتعليمية فـي مدار�س لعب االأطفال, تنظيم / ترتيب / ا�ست�سافة/ 

للدرا�سة  واالإر�سادية  التعليمية  اخلدمات  التعليم,  الأغرا�س  وامل�سابقات  الفعاليات  اإقامة 

مالعب  خدمات  التعليمية,  للغايات  االأطفال  خربة  مركز  توفـري  لالأطفال,  امليدانية 

املقامرة, الرتفـيه على �سكل حدائق  االأطفال, توفـري مرافق وخدمات للرتفـيه, خدمات 

املواقع االإلكرتونية  مائية ومراكز ت�سلية, توفـري حمتوى فـيديو الأغرا�س تعليمية عرب 

املواقع  خالل  من  تعليمية  لغايات  فوتوغرافـية  �سور  حمتوى  توفـري  االإنرتنت,  على 

االإلكرتونية على االإنرتنت.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمارت �ستودي كو.ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: )�سيو�سو- دونغ, طابق5(, 94, ميوغدال - رو, �سيو - غو, �سيوؤول - 

كوريا اجلنوبية, كوريا الدميوقراطية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142985

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سطائر �ساحلة لالأكل, �سطائر حلم, �سطائر �سمك و�سندوي�سات دجاج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 110 ان. كاربنرت �سرتيت, �سيكاغو, اإلينوي 60607, الواليات املتحدة 

االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142987

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املزروعة  اللحوم  الزراعة اخللوية,  التي يتم احل�سول عليها من  اللحوم  حلوم م�ستنبتة, 

فـي املخترب اللحوم امل�ستزرعة وهي حلم البقر وحلم اخلنزير والدواجن وحلوم الطرائد 

واملاأكوالت البحرية واملحار, اللحوم التي يتم احل�سول عليها من الزراعة اخللوية, وهي 

حلم البقر, وحلم اخلنزير, والدواجن, اللحوم وطيور ال�سيد, واملاأكوالت البحرية واملحار, 

اللحوم املزروعة فـي املخترب, وهي حلم البقر, وحلم اخلنزير, والدواجن, اللحوم وطيور 

ال�سيد, واملاأكوالت البحرية واملحار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اييت ج�ست, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ,94110 ايه  �سي  فران�سي�سكو,  �سان  فول�سوم,  �سارع   2000 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128868

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ش االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش, م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط, �سابون, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات جتميل, غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر, منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 960812, دبي, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 94638

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيـــف والتهويـــة واإمـــداد 

املياه والأغرا�ض ال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/4/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 94640

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيــد والتجفـيـــف والتهويـــة واإمداد 

املياه والأغرا�ض ال�سحية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/4/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 94641

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اأخرى، اأغطية الفرا�ض واملوائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/4/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104102

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اأخرى اأغطية الفر�ض واملوائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104103

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإمداد  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  البخار والطهو  والتدفئية وتوليد  اأجهزة لالإنارة 

املياه والأغرا�ض ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر 
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104104

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 

واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�ض  الوزن  واأدوات  الب�سريــــة  والأدوات  والأجهـــــزة  وال�سينمائــــي 

)الإ�سراف ( والإنقاذ والتعليم واأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 

التحكم فـي الطاقة الكهربائية اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور حامالت 

بيانات مغناطي�سية اأقرا�ض ت�سجيل اأقرا�ض مدجمة اأقرا�ض فـيديوية رقمية وغريها من 

معدات  حا�سبة  اآلت  النقد  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية  الت�سجيل  و�سائط 

معاجلة البيانات اأجهزة الكمبيوتر برامج كمبيوتر اأجهزة اإطفاء احلرائق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104105

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  الواردة  غري  املواد  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املدبوغة  غري  واجللود  املدبوغة  اجللود 

املظالت  ال�سفرية  ال�سناديق واحلقائب  املدبوغة  اأو  اأخرى جلود احليواناـــت اخلــام  فئات 

وال�سما�سي والع�سي ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104110

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �سابون عطور وزيوت عطرية م�ستح�سرات جتميل غ�سول 

لو�سن لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104111

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104113

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سوجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اأخرى اأغطية الفرا�ض واملوائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض للتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104118

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة فـي فئات اأخرى اأغطية الفرا�ض واملوائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوماك�ض ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 206078 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128852

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128853

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128854

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128855

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128856

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128857

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128858

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128861

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128862

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128863

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128865

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128866

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128867

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد حمبوب عامل عبدالعزيز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 960812، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132570

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سعر،  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطرية  والزيوت  العطور  ال�سابون، 

م�ستح�سرات التنظيف وم�ستح�سرات اإزالة اللون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح حممد �سالح الزرعوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 66261 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135133

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب والإيواء املوؤقت، خدمات منافذ 

بيع الطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �ص.ب:739 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135620

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  الأ�سا�سية  والزيوت  العطور  ال�سابون، 

بال�سعر التجميلية، اأطقم الأ�سنان ال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح حممد �سالح الزرعوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:66261 دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135621

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  الأ�سا�سية  والزيوت  العطور  ال�سابون، 

بال�سعر التجميلية، اأطقم الأ�سنان ال�سناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح حممد �سالح الزرعوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:66261 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136813

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص والأحذية والقبعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريتل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رود تاون تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136814

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص والأحذية والقبعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريتل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رود تاون تورتول ، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136827

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بال�ستيكية للتغليف )غري مدرجة فـي فئات اأخرى(، خطوط الطباعة، كتل الطباعة، 

الديكور  مواد  املعماريني،  املهند�سني  ومناذج  والكرتون  الورق  من  ومتاثيل  فنية  اأعمال 

والفنون وو�سائل الإعالم، مواد ت�سفـية الورق، اأكيا�ص واأغرا�ص للتغليف والتغليف وتخزين 

الورق اأو الكرتون اأو البال�ستيك، �سواين الورق القابل لل�سرف و�سواين الورق )م�ستلزمات 

املكاتب( ومواد الورق لتغليف املواد الغذائية، املواد الورقية التي ميكن التخل�ص منها ، اأي 

املناديل والألواح والتغليف، �سناديق الكرتون القرطا�سية، املطبوعات، قطع غيار وكماليات 

لكافة الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136828

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة اخلفـيفة فـي هذه الفئة تتكون ب�سكل رئي�سي من اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136831

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملاآدب،  املطاعم  خدمات   ، املطاعم  وت�سغيل  اإن�ساء  والتجزئة،  باجلملة  البيع  خدمات 

اجلزارة واملطاعم ، خدمات اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال، خدمات التجزئة لالأغذية 

وامل�سروبات، خدمات البيع باجلملة لالأطعمة وامل�سروبات، خدمات الطلب عرب الإنرتنت 

فـي جمال الطلبات اخلارجية والوجبات ال�سريعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136833

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تو�سيل الطعام من املطاعم، خدمات الوجبات ال�سريعة، خدمات املطاعم اخلارجية، 

خدمات الوجبات ال�سريعة، التو�سيل واإخراج اجلزارة واملطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136835

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب والإيواء املوؤقت، خدمات منافذ 

بيع الطعام وال�سراب، خدمات اجلزارة واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136836

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بال�ستيكية للتغليف )غري مدرجة فـي فئات اأخرى(، خطوط الطباعة، كتل الطباعة، 

الديكور  مواد  املعماريني،  املهند�سني  ومناذج  والكرتون  الورق  من  ومتاثيل  فنية  اأعمال 

والفنون وو�سائل الإعالم، مواد ت�سفـية الورق، اأكيا�ص واأغرا�ص للتغليف والتغليف وتخزين 

الورق اأو الكرتون اأو البال�ستيك، �سواين الورق القابل لل�سرف و�سواين الورق )م�ستلزمات 

املكاتب( ومواد الورق لتغليف املواد الغذائية، املواد الورقية التي ميكن التخل�ص منها ، اأي 

املناديل والألواح والتغليف، �سناديق الكرتون القرطا�سية، املطبوعات، قطع غيار وكماليات 

لكافة الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136837

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة اخلفـيفة فـي هذه الفئة تتكون ب�سكل رئي�سي من اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136838

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملاآدب،  املطاعم  خدمات   ، املطاعم  وت�سغيل  اإن�ساء  والتجزئة،  باجلملة  البيع  خدمات 

اجلزارة واملطاعم ، خدمات اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال، خدمات التجزئة لالأغذية 

وامل�سروبات، خدمات البيع باجلملة لالأطعمة وامل�سروبات، خدمات الطلب عرب الإنرتنت 

فـي جمال الطلبات اخلارجية والوجبات ال�سريعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136839

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تو�سيل الطعام من املطاعم، خدمات الوجبات ال�سريعة، خدمات املطاعم اخلارجية، 

خدمات الوجبات ال�سريعة، التو�سيل واإخراج اجلزارة واملطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136840

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب والإيواء املوؤقت، خدمات منافذ 

بيع الطعام وال�سراب، خدمات اجلزارة واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

-275-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136841

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بال�ستيكية للتغليف )غري مدرجة فـي فئات اأخرى(، خطوط الطباعة، كتل الطباعة، 

الديكور  مواد  املعماريني،  املهند�سني  ومناذج  والكرتون  الورق  من  ومتاثيل  فنية  اأعمال 

والفنون وو�سائل الإعالم، مواد ت�سفـية الورق، اأكيا�ص واأغرا�ص للتغليف والتغليف وتخزين 

الورق اأو الكرتون اأو البال�ستيك، �سواين الورق القابل لل�سرف و�سواين الورق )م�ستلزمات 

املكاتب( ومواد الورق لتغليف املواد الغذائية، املواد الورقية التي ميكن التخل�ص منها ، اأي 

املناديل والألواح والتغليف، �سناديق الكرتون القرطا�سية، املطبوعات، قطع غيار وكماليات 

لكافة الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136842

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة اخلفـيفة فـي هذه الفئة تتكون ب�سكل رئي�سي من اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136844

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملاآدب،  املطاعم  خدمات   ، املطاعم  وت�سغيل  اإن�ساء  والتجزئة،  باجلملة  البيع  خدمات 

اجلزارة واملطاعم ، خدمات اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال، خدمات التجزئة لالأغذية 

وامل�سروبات، خدمات البيع باجلملة لالأطعمة وامل�سروبات، خدمات الطلب عرب الإنرتنت 

فـي جمال الطلبات اخلارجية والوجبات ال�سريعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136845

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تو�سيل الطعام من املطاعم، خدمات الوجبات ال�سريعة، خدمات املطاعم اخلارجية، 

خدمات الوجبات ال�سريعة، التو�سيل واإخراج اجلزارة واملطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136846

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب والإيواء املوؤقت، خدمات منافذ 

بيع الطعام وال�سراب، خدمات اجلزارة واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سائر للحوم �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 739 ر.ب: 130 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137897

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد الغذائية املح�سرة من احلبوب، وال�سل�سات )التوابل(، احللويات، الفطائر، �سل�سة 

خفـيفة  وجبة  احلبوب(  من  املح�سرة   ( اخلفـيفة  الوجبات  الغذائية  واملواد   )Tomato(

)املح�سرة من الأرز( ، كولي�ص )Fruit( )ك�سل�سات(، امل�سروبات )على ال�سوكولتة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام حممد طاهر قحطان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 213626 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 474 ر.ب: 113، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138217

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لقاحات مقاومة للحرارة �سد احلمى ال�سفراء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان�ستيتيوت با�ستري 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 25 - 28 رو دو دكتور روك�س , 75015 باري�س , فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 113, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142698

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لوكي�سن كيو ايت للماأكوالت اخلفـيفة �س.�س.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

اأبو حليفة, قطعة )1(, �سارع �سامل �سباح ال�سامل ال�سباح,  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت, 

ق�سيمة )3302( , الدور االأر�سي, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142504
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142513
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142523
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142525
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142526
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142527
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

-282-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142528
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142529
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب:2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142530
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب:2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142533
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 
الكحولية لعمل امل�سروبات، م�سروبات غري كحولية، مياه معدنية وغازية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريل اأجرو برايفت ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

باري�سوادا،  رود،  �ساكاال   - �ساهار   ، اإك�سرب�س هايوي  وي�سترين  اأوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأندهريي )اإي�ست(، مومباي-40009، الهند
تاريخ تقدمي الطلب:2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142573
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات احلا�سوب، تطبيقات الربجميات املتنقلة، برجميات احلا�سوب لال�ستخدام على 
برامج  االإنرتنت،  على  ال�سداد  معاجلة  برامج  ال�سداد،  معاجلة  برامج  النقالة،  االأجهزة 
برامج  االإلكرتونية،  التجارة  ملن�سات  احلا�سوب  برامج  الب�سائع،  ت�سليم  ملتابعة  احلا�سوب 
حامالت  االإلكرتونية،  البيانات  قواعد  االإنرتنت،  على  البيانات  قواعد  للتنزيل،  قابلة 
البيانات املغناطي�سية، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�سوب، برامج احلا�سوب، برامج 

احلا�سوب القابلة للتنزيل، املن�سورات االإلكرتونية القابلة للتنزيل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ، العاملي، �س.ب:506528  املبنى 2، مركز دبي  البوابة،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4، منطقة 
دبي، االإمارات

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142575
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق  الت�سويق،  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  االأعمال  وتوجيه  واإدارة  واالإعالن  الدعاية 
اإدارة  االجتماعية،  االإعالم  و�سائل  ت�سويق  االإنرتنت،  �سبكة  على  االإعالن  االإنرتنت،  عرب 
�سوؤون املوظفـني، تدبري موارد املوظفـني، من�سات التجارة االإلكرتونية، اأماكن الت�سوق من 
وبائعي  مل�سرتي  االإنرتنت  �سبكة  على  ت�سوق  اأماكن  توفـري  ال�سلع،  لبيع  االإنرتنت  خالل 
على  ي�ستمل  االإنرتنت  �سبكة  على  للبحث  قابل  اإعالنات  دليل  توفـري  واخلدمات،  ال�سلع 
ال�سلع واخلدمات للبائعني االآخرين على االإنرتنت من خالل �سبكة االإنرتنت، اإدارة من�سة 
البيع بالتجزئة لالآخرين، ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب من�سة التجارة االإلكرتونية، 
امل�ساعدة فـي �سراء ال�سلع واخلدمات، الطلبات املحو�سبة على االإنرتنت التي ت�سم الب�سائع 
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املتعلقة  لالآخرين  عقود  �سراء  ال�سراء،  خدمات  العامة،  اال�ستهالكية  والب�سائع  العامة 
ببيع الب�سائع، عر�س ال�سلع واخلدمات، ت�سويق ال�سلع واخلدمات لالآخرين، ترويج ال�سلع 
واخلدمات لالآخرين عرب االإنرتنت، ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب من�سات التجارة 
ال�سلع واخلدمات لالآخرين،  الدعاية وترويج مبيعات  االإنرتنت،  االإلكرتونية من خالل 
واخلدمات  واال�ست�سارات  املعلومات  االإنرتنت،  على  التجارية  املعلومات  دليل  توفـري 

اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4، منطقة البوابة، املبنى 2، مركز دبي العاملي، �س.ب: دبي - 
االإمارات العربية  املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142696
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وقود(،  الفحم  تراب  فحم،  )وقود(،  فحم  خ�سب،  قوالب  لالحرتاق،  قابلة  فحم  قوالب 
والعات )قداحات(،حطب للوقود، رقاقات خ�سبية لالإ�ساءة، �سموع معطرة، قوالب خ�سب.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عرار التجارية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
 ، دبي  �س.ب:13476،  الراأ�س،   ، الديرة  القاز،  عبداهلل  امللك  محل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 63526 

فـي الفئة  9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيانـــــــات،  اإدارة  البيانــــــات،  جمـــع  التفاعلـــــي،  الزلزالــــي  للتف�سيــــر  احلا�ســـوب  برامـــــج 

التطويــر  اال�ستك�ســـاف،  فـي  ت�ستخـــدم  جميعهـــا  الت�ســـوري  والت�سميم  الت�سور)االإظهار( 

وعمليات اإنتاج الهيدروكربون وتر�سبات املعادن االأخرى ل�سناعة النفط والعاز.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الندمارك جرافيك�س كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيتـي وي�ســت بوليفــارد 2101، بيلدينج2، هو�ستــون، تك�ســــا�س77042, 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2010/6/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 63527 

فـي الفئة  42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلا�سوب، حتديدا،  توفري حتليل هند�سي رقمي اإلكرتوين والت�سميم واملحاكاة، 

ومب�ساعدة احلا�سوب يتم اال�ستك�ساف والتف�سري الزلزايل وعمليات التنقيب عن اآبار النفط 

والغاز. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الندمارك جرافيك�س كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيتـي وي�ســت بوليفــارد 2101، بيلدينج2، هو�ستــون، تك�ســــا�س77042, 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2010/6/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139259 

فـي الفئة  29من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حليب بودرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دلتا ال�سناعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة ، الزرقاء، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139260 

فـي الفئة  9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العد�سات الال�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو�س اآند لومب انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،14609 واي  ان  رو�سي�سرت  �سرتيت  جوودمان  ان   1400 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139261 

فـي الفئة  5من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج اأمرا�س املناعة الذاتية، القلبي الوعائي، اجلهاز الع�سبي 

امل�سببة للعدوى، االلتهابية،  املناعية،  اله�سمي، اجليني،  ال�سماء، اجلهاز  الغدد  املركزي، 

الع�سبية  الع�سبية،  واالأع�ساب،  الهيكلي  الع�سلي  االأي�سية، اجلهاز  الياأ�س،  ب�سن  املتعلقة 

والع�سلية، ولطب العيون، والطب النف�سي، واجلهاز التنف�سي، واجلهاز البويل والتنا�سلي، 

الدوائيــة  امل�ستح�ســـرات  والفريو�سيـــة،  التنا�سلـــي  البولــي  اجلهــاز  وا�سطرابات  واأمرا�س 

فـي  اخللل  االنت�ساب،  اعتالل  ملعاجلة  دواء  الكبد،  ا�سطرابات  الدم،  ا�سطرابات  ملعاجلة 

ال�سيدالنية،  امل�ستح�ســـرات  ال�سكــري،  ومــر�س  االألــم  ال�سرطان،  اجلن�سية،  الوظائف 

حتديدا: م�ستح�سرات م�سادة الفطريات، امل�ستح�سرات اجللدية وم�ستح�سرات التوقف 

عن التدخني، اللقاحات لال�ستخدام الب�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، نيويورك 10017، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139262 

فـي الفئة  1من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد الكيماوية التي ت�ستخدم فـي ال�سناعة والعلوم والت�سوير الفوتوغرافـي اإ�سافة اإىل 

الزراعة وفالحة وزراعة الب�ساتني وغر�س الغابات، الراتينجات اال�سطناعية غري املعاجلة، 

الكيماوية  املواد  املعادن،  وحلام  �سقي  م�ستح�سرات  احلرائق،  اإطفاء  مركبات  االأ�سمدة، 

اخلا�سة بحفظ املواد الغذائية، مواد الدباغة، املواد الال�سقة التي ت�ستخدم فـي ال�سناعة  

معاجلة  غري  بال�ستيكية  مواد  اإيثيلني،  والبويل  بروبيلني  والبويل  اأوليفينات  البويل 

لال�ستخدام ال�سناعي ، مواد بال�ستيكية غري معاجلة فـي �سكل م�سحوق اأو �سائل اأو معجون، 

ال�سماد الع�سوي ، االأ�سمدة، امل�ستح�سرات البيولوجية لال�ستخدام فـي ال�سناعة والعلوم 

امل�ستخدمة فـي  املواد الكيميائية   ، ، وهي م�سادات الق�سور  املياه  املواد الكيميائية ملعاجلة 

اأنظمة التنا�سح العك�سي واأنظمة الرت�سيح الفائق. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوريتا ووتر اندا�سرتييز ال. تي. دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 10-1 ، ناكانو 4- ت�سوم، ناكانو-كو،طوكيو ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139263 

فـي الفئة  34من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اخلام  التبغ  االإلكرتونية،  التدخني  واأجهزة  االإلكرتونية  لل�سجائر  ال�سلكية  املبخرات 

امل�سنع، منتجات التبغ، مبا فـي ذلك ال�سيجار، وال�سجائر، ال�سيجار الرفيع، تبغ ماكينات 

اللف اليدوية، تبغ الغليون، تبغ امل�سغ، تبغ ال�سعوط، ال�سجائر امل�سنوعة من مزيج التبغ 

مبا  املدخنني،  م�ستلزمات  الطبية(،  االأغرا�س  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل، 

ال�سجائر،  التبغ، علب ومناف�س  ال�سجائر، علب  ، فالتر  ال�سجائر  واأنابيب  فـي ذلك ورق 

الغاليني، اأدوات اجليب للف ال�سجائر، القداحات، اأعواد الثقاب، اأعواد التبغ، منتجات التبغ 

التي يتم ت�سخينها ، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ من اأجل 

اإطالق رذاذ النيكوتني لال�ستن�ساق ، حماليل النيكوتني ال�سائل امل�ستخدمة فـي ال�سجائر 

االإلكرتونية  ال�سجائر  االإلكرتونية،  ال�سجائر  االإلكرتوين،  التدخني  اأجهزة  االإلكرتونية، 

املحتوي  النيكوتني  ال�ستن�ساق  االإلكرتونية  االأجهزة  التقليدية،  ال�سجائر  عن  كبدائل 

م�ستلزمات  التبغ،  وبدائل  التبغ  منتجات   ، للمدخنني  بالفم  التبخري  واأجهزة  رذاذ،  على 

املدخنني لل�سجائر االإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة �سابقا املت�سمنة فـي الفئة 

34، اأجهزة اإطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك اأعواد التبغ امل�سخنة، علب ال�سجائر 

االإلكرتونية القابلة الإعادة ال�سحن، العلب الواقية، اأغطية الزينة وحقائب احلمل لل�سجائر 

ال�سيارات  حامالت  االإلكرتونية،  التدخني  واأجهزة  التبغ  ت�سخني  اأجهزة  االإلكرتونية، 

وحماالت ال�سيارات املخ�س�سة لل�سجائر االإلكرتونية، اأجهزة ت�سخني التبغ واأجهزة التدخني 

اأعواد التبغ امل�سخن امل�ستهلكة، املنظفات، م�ستح�سرات  االإلكرتونية، عبوات التخل�س من 
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التنظيف، اأدوات التنظيف وفرا�سي التنظيف لل�سجائر االإلكرتونية، اأجهزة ت�سخني التبغ 

التدخني  واأجهزة  االإلكرتونية  لل�سجائر  �سلكية  االإلكرتونية. مبخرات  التدخني  واأجهزة 

وال�سجائر،  ال�سيجار،  ذلك  فـي  مبا  التبغ،  منتجات  امل�سنع،  اأو  اخلام  التبغ،  االإلكرتونية، 

ال�سعوط،  تبغ  امل�سغ،  تبغ  الغليون،  تبغ  اليدوية،  اللف  ماكينات  تبغ  الرفيع،  ال�سيجار 

االأغرا�س  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل،  التبغ  مزيج  من  امل�سنوعة  ال�سجائر 

الطبية(، م�ستلزمات املدخنني، مبا فـي ذلك ورق واأنابيب ال�سجائر ، فالتر ال�سجائر، علب 

اأدوات اجليب للف ال�سجائر، القداحات، اأعواد  التبغ، علب ومناف�س ال�سجائر، الغاليني، 

الثقاب، اأعواد التبغ، منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها ، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية 

ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ من اأجل اإطالق رذاذ النيكوتني لال�ستن�ساق ، حماليل النيكوتني 

ال�سجائر  االإلكرتوين،  التدخني  اأجهزة  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  امل�ستخدمة  ال�سائل 

االإلكرتونية، ال�سجائر االإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية، االأجهزة االإلكرتونية 

ال�ستن�ساق النيكوتني املحتوي على رذاذ، واأجهزة التبخري بالفم للمدخنني ، منتجات التبغ 

وبدائل التبغ، م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر االإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة 

�سابقا املت�سمنة فـي الفئة 34، اأجهزة اإطفاء ال�سجائر وال�سيجار امل�سخن وكذلك اأعواد التبغ 

امل�سخنة، علب ال�سجائر االإلكرتونية القابلة الإعادة ال�سحن، العلب الواقية، اأغطية الزينة 

وحقائب احلمل لل�سجائر االإلكرتونية، اأجهزة ت�سخني التبغ واأجهزة التدخني االإلكرتونية، 

ت�سخني  اأجهزة  االإلكرتونية،  لل�سجائر  املخ�س�سة  ال�سيارات  وحماالت  ال�سيارات  حامالت 

التبغ واأجهزة التدخني االإلكرتونية، عبوات التخل�س من اأعواد التبغ امل�سخن امل�ستهلكة، 

املنظفات، م�ستح�سرات التنظيف، اأدوات التنظيف وفرا�سي التنظيف لل�سجائر االإلكرتونية، 

اأجهزة ت�سخني التبغ واأجهزة التدخني االإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيليب موري�س برودكت�س ا�س  . اأ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواي جيرنيناود 3, 2000 نيو�ساتل ، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139264 

فـي الفئة  11من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرطوبة  مزيالت  الرتطيب،  اأجهزة  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 

الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، مواقد الطبخ الكهربائية، منقيات املياه لال�ستخدامات 

اأجهزة  املياه،  لتنقية  الغ�سائية  االأجهزة  املنزلية،  لالأغرا�س  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية، 

لتجميع الطاقة احلرارية ال�سم�سية )للت�سخني(، منظفات للهواء، اأجهزة التهوية )مكيفات 

الهواء( للت�سخني، اأ�سواء ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء، مواقد للطبخ العاملة بالغاز، 

اأفران املطبخ الكهربائية، االأجهزة اأو التجهيزات للطهي، الثالجات الكهربائية، جمففات 

املالب�س الكهربائية، اآالت تن�سيق املالب�س لتن�سيف املالب�س )الكهربائية( الأغرا�س منزلية، 

اإزالة الروائح الكريهة، تعقيم وتبخري  اآالت ترتيب املالب�س الكهربائية املجهزة بوظائف 

املالب�س للغايات املنزلية، اآالت جتفيف املالب�س الكهربائية املجهزة بوظيفة التعقيم واإزالة 

امل�ساعفة  الفالتر  املغا�سل،  املنزلية،  للغايات  التجعد  ملقاومة  واملعاجلة  الكريهة  الروائح 

جتهيزات  املجاري،  مياه  تنقية  جتهيزات  امللوحة،  واإزالة  التحلية  حمطات  املياه،  ملعاجلة 

التنقية ال�ست�سالح املياه العادمة واإعادة ا�ستخدامها، اأجهزة تنقية ومعاجلة املياه العادمة، 

املتوهجة،  امل�سابيح  لل�سوارع،  م�سابيح  لل�سناعة،  املياه  منقيات  العادمة،  املياه  مر�سحات 

مدافئ  لل�سيارات،  التهوية  واأجهزة  جتهيزات  لل�سيارات،  اأ�سواء  الفلوري�سنت،  م�سابيح 

التمديدات كونها  اأنابيب  التربيد،  اأجهزة  اأجزاء من  التمديدات كونها  اأنابيب  ال�سيارات، 

التربيد، اخلراطيم  اأجهزة  املرنة كونها قطع من  التكييف، اخلراطيم  اأجهزة  اأجزاء من 

املرنة للمكيفات، اأقبية النبيذ الكهربائية لالأغرا�س املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128 ، يوي-دايرو ،يوجنديوجنبو - جو ، �سيول، 150-721، - كوريا 
اجلنوبية، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139265 

فـي الفئة  9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة احلا�سوب، احلوا�سيب املحمولة باليد، لوحات الذاكرة، اأجهزة احلا�سوب ، الدارات 

الرقاقات،  جمموعات  املتكاملة،  الدارات  رقاقات  املتكاملة،  الدارات  ذاكرات  املتكاملة، 

معاجلات اأ�سباه املو�سالت، رقائق �سبه مو�سلة للمعاجلة، الرقاقات �سبه املو�سلة، املعاجلات 

األواح الدارات الكهربائية، اللوحات االأم للحوا�سيب ،  امل�سغرة، لوحات الدارات املطبوعة، 

ذاكرات احلا�سوب، اأنظمة ت�سغيل احلوا�سيب، وحدات التحكم الدقيقة ، ومعاجلي البيانات، 

للربجميات،  الدقيقة  املعاجلات  املو�سلة،  �سبه  الذاكرة  اأجهزة  مركزية،  معاجلة  وحدات 

املعاجلات امل�سغرة الرقمية وال�سوئية، البيانات الرقمية والب�سرية ومعاجلات االإ�سارات، 

لوحات الدارات ملقاطع الفيديو، لوحات الدارات ملقاطع ال�سوت، لوحات الدارات ال�سمعية-

الب�سرية، م�سرعات الفيديوهات امل�سورة، م�سرعات الو�سائط املتعددة، معاجلات الفيديو، 

لوحات الدارات ملعالج الفيديو، اأغلفة واأغطية املعاجلات، والبطاقات، االأقرا�س، االأ�سرطة، 

ذلك  كل  االإلكرتونية،  والدوائر  الدقيقة  الرقاقات  الت�سجيالت،  ا�سطوانات  االأ�سالك، 

وتخزين،  ملعاجلة،  وجميعها  واالأدوات،  االأجهزة  املودم،  اأجهزة  البيانات،  ونقل  لت�سجيل 

وطباعة  بث  وتعديل،  �سغط،  فك  �سغط،  واإخراج،  واإدخال،  وعر�س،  واإر�سال،  ا�سرتجاع، 

البيانات، اأجهزة مدخالت وخمرجات الكمبيوتر، حمطات العمل، ذاكرات البيانات، اأجهزة 

التخزين، االأنظمة االأمنية لقطع وبرجميات احلا�سوب ، الرقاقات االإلكرتونية، مكونات 

ال�سور  البيانات،  وال�سوت،  ال�سوت،  م�سرعات  املطبوعة،  والدوائر  الكمبيوتر  الأجهزة 

حمطات  واملحوالت،  الكابالت  الكمبيوتر،  الأجهزة  الذاكرة  اأنظمة  الفيديو،  وم�سرعات 

الكمبيوتر والطابعات لال�ستخدام معها، وحدات عر�س الفيديو، اأجهزة واأدوات االت�ساالت 

للحو�سبة  الكمبيوتر  اأجهزة  للحو�سبة،  الكمبيوتر  معدات  الت�سوير،  واآالت  املدى،  بعيدة 

الكمبيوتر  اأجهزة  ال�سحابية،  للحو�سبة  الكمبيوتر  معدات  وحملية،  عاملية  �سبكة  عرب 

للحو�سبة منخف�سة الكمون ونطاق ترددي عايل، اأجهزة الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي توفري 

الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر،  �سبكات  اأجهزة  احلا�سوب،  �سبكات  قطع  اآمنة،  حو�سبة  بيئة 

للحو�سبة،  الكمبيوتر  برجميات  اآمنة،  �سحابية  حو�سبة  �سبكة  توفري  فـي  ال�ستخدامها 
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للحو�سبة  الكمبيوتر  االإنرتنت، برجميات  على  ال�سحابية  للحو�سبة  احلا�سوب  برجميات 

عرب �سبكة عاملية وحملية، برجميات الكمبيوتر للحو�سبة منخف�سة الكمون ونطاق ترددي 

عايل، قطع الذاكرة احلا�سوبية، برجميات الكمبيوتر لتوفري �سبكة حو�سبة اآمنة، برجميات 

الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي توفري �سبكة حو�سبة �سحابية اآمنة، برجميات اأنظمة ت�سغيل 

برجميات  جمال  فـي  امل�ساعدة  واملعدات  االأدوات  احلوا�سيب،  اأنظمة  ملحقات  احلوا�سيب، 

املدى  بعيدة  االت�ساالت  اأجهزة  ال�سبكات،  ال�سخ�سية،  باحلوا�سيب  لالت�سال  التطبيقات 

انتقال  وتوفري  لتعزيز  احلا�سوب  وبرجميات  قطع  العاملية،  احلا�سوب  �سبكات  وتطبيقات 

الوقت الفعلي، واإر�سال، ا�ستقبال، معاجلة ورقمنة البيانات، حموالت �سبكات احلوا�سيب، 

�سبكات  موزعات  احلا�سوب،  �سبكة  واجهة  اأجهزة  احلا�سوب،  �سبكات  فـي  التحكم  وحدات 

اإنرتنت  تدعم  التي  لالأجهزة  الدقيقة  التحكم  اأجهزة  واملوجهات،  املفاتيح،  احلوا�سيب، 

االأ�سياء )اآي او تي(، برجميات الكمبيوتر قابلة للتنزيل لالت�سال، وت�سغيل، واإدارة االأجهزة 

لالت�سال،  للتنزيل  قابلة  الكمبيوتر  برجميات  تي(،  او  )اآي  االأ�سياء  اإنرتنت  تدعم  التي 

وت�سغيل، واإدارة االأجهزة املحمولة التي تدعم اإنرتنت االأ�سياء )اآي او تي(، قطع وبرجميات 

احلا�سوب لتطوير، وال�سيانة، وا�ستخدام �سبكات احلا�سوب املحلية ووا�سعة النطاق، قطع 

وبرجميات احلا�سوب لتطوير، وال�سيانة، وا�ستخدام اأنظمة موؤمترات الكمبيوتر التفاعلية 

ال�سمعية والب�سرية، معدات وبرجميات احلا�سوب ال�ستالم، وعر�س، وا�ستخدام بث الفيديو، 

للربامج  االإلكرتونية  التحكم  اأجهزة  الرقمية،  البيانات  واإ�سارات   ، ال�سوتية  واملقاطع 

املدى مع  البعيدة  العاملية و�سبكات االت�ساالت  البينية وللتحكم باحلوا�سيب واحلوا�سيب 

اأجهزة البث واملعدات التلفزيونية واخلا�سة بالكابالت، اأجهزة التوزيع لل�سبكات، املحاور، 

اأجهزة اخلادم ، املفاتيح ، اأجهزة فح�س وبرجمة الدارات املتكاملة، اأجهزة ومعدات الذاكرة 

واإدارة  اإن�ساء، وت�سهيل،  املو�سلة، برجميات احلا�سوب وبرجميات  الطرفية، االأجهزة �سبه 

الو�سول الال�سلكي اإىل واالت�سال مع �سبكات االت�سال املحلية ، �سبكات االت�ساالت اخلا�سة 

االفرتا�سية، ال�سبكات وا�سعة النطاق و�سبكات احلا�سوب العاملية، املوجهات، مفتاح كهربائي، 

برامج ت�سغيل املحاور واخلوادم، اأدوات برامج الكمبيوتر لت�سهيل تطبيقات برامج االأطراف 

اإلكرتونية  الال�سلكية، من�سورات  ال�سبكات  الثالثة، قطع وبرجميات احلا�سوب الت�ساالت 
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قابلة للتحميل فـي جمال االإلكرتونيات، اأ�سباه املو�سالت واالأجهزة واملعدات االإلكرتونية 

الهاتفية،  االت�ساالت  والرتفيه،  املدى،  بعيدة  االت�ساالت  احلا�سوب،  اأجهزة  املتكاملة، 

واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، اأجهزة الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي ب�سرية االآلة، التعلم 

االآيل، التعلم العميق، الذكاء اال�سطناعي ، معاجلة اللغة الطبيعية، خوارزميات التعليم 

وحتليل البيانات، برامج الكمبيوتر للتعلم االآيل، ا�ستعالم البيانات، وحتليالت البيانات، 

برامج الكمبيوتر للحو�سبة املعرفية، التعلم العميق، الذكاء اال�سطناعي ، من�سة برامج 

برامج  الر�سومية،  البيانات  لتمثيل  الكمبيوتر  برامج  املعرفية،  للحو�سبة  الكمبيوتر 

الكمبيوتر للتعرف على االأمناط، برجميات الكمبيوتر ال�ستخراج البيانات، برامج ب�سرية 

املرئية،  البيانات  وا�ستخراج  الرقمية  ال�سور  وفهم  حتليل  ومعاجلة،  الكت�ساب،  االآلة 

جمموعات تطوير برامج الكمبيوتر، جمموعات تطوير برامج الكمبيوتر لب�سرية االآلة، 

الطبيعية، خوارزميات  اللغة  ، معاجلة  الذكاء اال�سطناعي  العميق،  التعلم  االآيل،  التعلم 

التعلم، وحتليالت البيانات، برامج الروؤية القابلة للتنزيل وامل�سجلة التي ت�ستخدم الذكاء 

اال�سطناعي لروؤية البيانات وتف�سريها، التوا�سل مع االأجهزة والتخزين، االإدارة واملعاجلة 

ون�سخ،  واال�ستالم،  ومعاجلة،  لت�سجيل،  كمبيوتر  وبرامج  اأجهزة  للبيانات،  ال�سحابية 

واالإر�سال، وتعديل، �سغط، فك �سغط، والبث، دمج وتعزيز ال�سوت، وال�سور، والر�سومات، 

والبيانات، برامج الربجميات اخلوارزمية لت�سغيل والتحكم باحلوا�سيب، قطع وبرجميات 

والتحويل  املعاجلة  ا�ستقبال،  واإر�سال،  الفعلي،  الوقت  انتقال  وتوفري  لتعزيز  احلا�سوب 

وم�سجلة  للتحميل  قابلة  كمبيوتر  برامج  واملرئية،  ال�سوتية  الر�سوم  ملعلومات  الرقمي 

املواقع  لتحديد  العاملي  النظام  بيانات  ون�سر  نقل  ومعاجلة،  ت�سنيف،  خدمات  لتجميع، 

بيانات  قاعدة  باليد،  واملحمولة  املتنقلة  االأجهزة  الثابتة،  فـي  ال�ستخدامها  ا�س(  ب  )جي 

اإلكرتونية ت�سم الطرق، واجلغرافية، اخلرائط، معلومات خطوط النقل العام، معلومات 

العام  النقل  وجداول  الزمنية  اجلداول  العام،  النقل  طريق  معلومات  العام،  النقل  خط 

ومعلومات النقل العام االأخرى امل�سجلة على و�سائط الكمبيوتر، برنامج مالحة حل�ساب 

الرقمية  اخلرائط  بعر�س  يتميز  العامة  للموا�سالت  مالحة  نظام  الطرق،  وعر�س 

اجتماعي  حا�سوبي  برنامج  امل�ستخدم،  اإن�ساء  من  ومعلومات  تفاعلية  تعليمات  التفاعلية، 
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تفاعلي ال�سرتجاع وعر�س النقل العام، املالحة، واجلغرافية، خرائط ومعلومات ال�سفر، 

اخلرائط،  و�سع  العام،  النقل  معلومات  نقل  لتمكني  تفاعلي  اجتماعي  حا�سوبي  برنامج 

الهواتف  االت�ساالت،  ل�سبكات  االهتمام  نقاط  ومعلومات  الطرق  املرور،  حركة  املالحة، 

اخللوية، اأجهزة املالحة وغريها من االأجهزة املتنقلة واالأجهزة املحمولة، برنامج كمبيوتر 

واالأنظمة  الكمبيوتر  اأجهزة  امل�ستخدمني،  بني  املعلومات  تبادل  يتيح  تفاعلي  اجتماعي 

التي تعمل بالكمبيوتر للقيادة امل�ستقلة، مب�ساعدة ال�سائق، وتو�سيلها مع املركبات، اأجهزة 

جوية بدون طيار، والطائرات بدون طيار، اأجهزة الكمبيوتر وبرامج املن�سات التي تعر�س 

التو�سيل،  وقابلية  االإنذار،  اأنظمة  التحكم،  واأجهزة  التحكم،  واأنظمة  تفاعلية،  �سا�سات 

احلوا�سيب املثبتة على منت املركبات، والنظام العاملي لتحديد املواقع للمركبات، وتو�سيلها 

مع املركبات، امل�ستقلة، املركبات التي بدون �سائق، اأنظمة كامريات متعددة اال�ستخدام فـي 

املركبات، النظام العاملي لتحديد املواقع للمالحة والتوجيه، النظام العاملي لتحديد املواقع 

واأجهزة  الفيديو،  ت�سجيل  الطريق،  وح�ساب  ا�س(  بي  )جي  خريطة  عر�س  جهاز  للتتبع، 

�سبكة االت�ساالت الال�سلكية لنقل البيانات اأو ال�سور للمركبات، تطبيقات برامج الكمبيوتر 

املعرفية،  العملية  اأمتتة  االآيل،  التعلم  التنبوؤية،  االأنظمة  الرقمية،  االفرتا�سية  لالأدوات 

متييز االأمناط، متييز احلروف، تطبيقات احلو�سبة املرئية، املحاكاة االفرتا�سية املعرفية، 

اأمتتة امل�سانع، الطائرات بدون طيار، املركبات التي بدون �سائق، تطبيقات برامج الكمبيوتر 

واالأجهزة  الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  املركبات،  قيادة  فـي  التلقائي  للتحكم  واالأجهزة 

للمركبات،  امل�ساعدة  القيادة  املالحة،  ذاتي،  حتكم  املركبات،  قيادة  فـي  التلقائي  للتحكم 

القيادة الذاتية للمركبات، اأجهزة تتبع املركبات التي تتكون من برامج الكمبيوتر واأجهزة 

الكمبيوتر، املج�سات، اأجهزة االإر�سال، اأجهزة اال�ستقبال واالأقمار ال�سناعية لتحديد املواقع 

العاملية، وكل ما ذكر لال�ستخدام فيما يتعلق بتتبع املركبات ومراقبة املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتل كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 95052 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2200 مي�سني كوليـــج بوليفـــارد �سانتـــا كــالرا ، كاليفورنيـــا  
الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139267 

فـي الفئة  42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري اال�ستخدام املوؤقت للربجميات عرب االإنرتنت غري القابلة للتحميل للتعلم االآيل، 

املوؤقت  اال�ستخدام  توفري  البيانات،  وحتليالت  البيانات،  ا�ستعالم  البيانات،  وا�ستخراج 

الذكاء  العميق،  التعلم  املعرفية،  للحو�سبة  للتنزيل  القابلة  غري  االإنرتنت  عرب  للربامج 

عن  لال�ستعالم  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفري   ، اال�سطناعي 

للتحميل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفري  البيانات،  وحتليل  البيانات 

ال�ستخراج البيانات، توفري اال�ستخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل للحو�سبة 

املعرفية، التعلم العميق، الذكاء اال�سطناعي ، البحث عن املعلومات وا�سرتجاعها عن �سبكات 

للربجميات  املوؤقت  اال�ستعمال  توفري  حتديدا،  احلا�سوب،  خدمات  لالآخرين،  احلا�سوب 

الربجميات  تطبيقات  لربجمة  البينية  االأ�سطح   ، للتحميل  القابلة  غري  االإنرتنت  على 

البيانات،  ا�ستعالم  البيانات،  وا�ستخراج  االآيل،  للتعلم  الربجميات  وقط  اآي(،  بيه  )ايه 

وحتليالت البيانات، توفري برجميات روؤية حا�سوبية عرب االإنرتنت غري قابلة للتحميل 

من اأجل احل�سول على، ومعاجلة، حتليل وفهم ال�سور الرقمية وا�ستخراج البيانات املرئية، 

توفري جمموعات تطوير برجميات احلا�سوب غري قابلة للتحميل عرب االإنرتنت، توفري 

جمموعات تطوير برجميات احلا�سوب غري قابلة للتحميل على االإنرتنت من اأجل الروؤية 

الطبيعية،  اللغة  ، معاجلة  الذكاء اال�سطناعي  العميق،  التعلم  التعلم االآيل،  احلا�سوبية، 

خوارزميات التعلم، وحتليالت البيانات، توفري برجميات روؤية عرب االإنرتنت غري قابلة 

للتحميل ت�ستخدم الذكاء اال�سطناعي لروؤية البيانات وتف�سريها، التوا�سل مع االأجهزة 

ايه  )ا�س  كخدمة  الربجميات  خدمات  للبيانات،  ال�سحابية  واملعاجلة  االإدارة  والتخزين، 

تعتمد  التي  احلو�سبة  اإمكانية  توفري  فـي  لال�ستخدام  برجميات  تت�سمن  التي  ا�س(  ايه 

)اآي تي(، احلو�سبة، احلو�سبة  املعلومات  تكنولوجيا  االإنرتنت وخدمات  على م�سادر من 

ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربجميات  خدمات  االإنرتنت،  من  م�سادر  على  تعتمد  التي 
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واملحلية،  العاملية  ال�سبكة  خالل  من  احلو�سبة  فـي  لال�ستخدام  برجميات  تت�سمن  التي 

الربامج  تطوير  مبن�سة  تتميز  التي  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمات  الربجميات  خدمات 

الربجميات  ا�ست�سارات  املوؤ�س�سة،  واأجهزة  باأنظمة  التطبيقات  تو�سيل  فـي  ال�ستخدامها 

ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربجميات  خدمات  كخدمة،  الربجميات  حول  املعلومات  وتوفري 

وعر�س  الكمون  توفري حو�سبة منخف�سة  فـي  تت�سمن برجميات لال�ستخدام  التي  ا�س( 

اإمكانات احلو�سبة ملطوري  النطاق الرتددي العايل، خدمات برجميات احلا�سوب لتوفري 

التطبيقات وموفري املحتوى، احلو�سبة التي تعتمد على م�سادر من االإنرتنت التي تتميز 

الرتددي  النطاق  وعر�س  الكمون  منخف�سة  حو�سبة  توفري  فـي  لال�ستخدام  بربجميات 

العاملية  ال�سبكة  خالل  من  واحلو�سبة  تي(،  )اآي  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  العايل، 

واملحلية، خدمات برجميات احلا�سوب لتوفري اإمكانات احلو�سبة التي تعتمد على م�سادر 

التطبيقات  ن�سر  لتمكني  خدمات  املحتوى،  وموفري  التطبيقات  ملطوري  االإنرتنت  من 

عرب �سبكة ات�سال عرب االإنرتنت، خدمات لتوفري التحليالت، التخزين املوؤقت، احلو�سبة 

خدمات  تقدمي  وموثوقة،  اآمنة  حو�سبة  �سبكة  لتوفري  خدمات  البيانات،  حركة  وتوجيه 

ا�ست�سارية الأجهزة احلا�سوب والربجميات فـي امليدان لتطوير بيئة قائمة على احلو�سبة 

واالأجهزة  املن�سات  التطبيقات عرب خمتلف  دمج  االإنرتنت مع  املعتمدة على م�سادر من 

املت�سلة، خدمات احلا�سوب، حتديدا: ، اإن�ساء فهار�س معلومات قائمة على �سبكات احلا�سوب، 

املواقع االإلكرتونية، وامل�سادر، توفري اال�ستخدام املوؤقت لربجميات احلا�سوب غري القابلة 

للتحميل لتو�سيل، وت�سغيل، واإدارة اأجهزة ال�سبكات فـي اإنرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي(، توفري 

برجميات احلا�سوب على االإنرتنت غري القابلة للتحميل لتو�سيل، وت�سغيل، واإدارة اأجهزة 

ال�سبكات فـي اإنرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي(، الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س(، اخلدمات 

اال�ست�سارية فـي جمال احلوا�سيب واحلو�سبة الال�سلكية، خدمات اإدارة �سبكات احلا�سوب، 

حتديدا: ، مراقبة اأنظمة ال�سبكات الأغرا�س فنية، ا�ست�سافة املحتويات الرقمية على �سبكة 

ت�سغيل  حول  معلومات  توفري   ، حتديدا:  احلا�سوب،  �سبكات  مراقبة  خدمات  االإنرتنت، 

-298-



اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

�سبكات احلا�سوب، الت�سميم ح�سب الطلب لربجميات ال�سبكة، وت�سميم واجهات م�ستخدم 

احلا�سوب،  الأجهزة  اال�ست�سارية  واخلدمات  والت�سميم،  والتطوير،  لالآخرين،  احلا�سوب 

احلا�سوب،  برجميات  وتنفيذ  ت�سميم  جمال  فـي  لالآخرين  والتطوير  الت�سميم  معايري 

والفنيني  الزبائن  تزويد  خدمات  املدى،  بعيدة  االت�ساالت  ومعدات  احلا�سوب  اأجهزة 

باملعلومات املت�سلة باإدارة م�ساريع احلا�سوب، توفري برجميات على االإنرتنت كخدمة من 

اأجل جمع، خدمات ت�سنيف، ومعاجلة، نقل ون�سر بيانات النظام العاملي لتحديد املواقع، 

الطرق،  معلومات  تت�سمن  التي  للتحميل  قابلة  غري  االإنرتنت  عرب  برجميات  توفري 

واجلغرافية، اخلرائط، معلومات خطوط النقل العام، معلومات خط النقل العام، معلومات 

طريق النقل العام، جداول وبرامج املوا�سالت العامة ومعلومات النقل العام االأخرى، توفري 

برجميات املالحة عرب االإنرتنت غري القابلة للتحميل حل�ساب وعر�س الطرق وم�ساركة 

االإنرتنت  عرب  املالحة  برجميات  توفري  ال�سفر،  ومعلومات  خرائط  العام،  املالحة  نظام 

غري قابلة للتحميل لتمكني م�ساركة معلومات النقل العام، و�سع اخلرائط، املالحة، حركة 

املرور، امل�سارات ومعلومات نقطة االهتمام، برنامج كمبيوتر اجتماعي تفاعلي يتيح تبادل 

املعلومات بني امل�ستخدمني، توفري برجميات عرب االإنرتنت كخدمة للتحكم التلقائي فـي 

قيادة املركبات، حتكم ذاتي، املالحة، القيادة امل�ساعدة للمركبات، القيادة الذاتية للمركبات 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انتل كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 95052 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2200 مي�سني كوليـــج بوليفـــارد �سانتـــا كــالرا ، كاليفورنيـــا  

الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140332 

فـي الفئة  36من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون  خدمات  النقدية،  ال�سوؤون  خدمات  املالية،  ال�سوؤون  خدمات  التاأمني،  خدمات 

العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك الكويت الوطني ، �سركة م�ساهمة عامة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 95 ، ال�سافات ، 13001 ، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140333 

فـي الفئة  3من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية،  غري  والب�سرة  اجل�سم  تنظيف  م�ستح�سرات  وهي   ، ال�سخ�سية  العناية  منتجات 

على  �سابون   ، واجل�سم  الب�سرة  تنظيف  م�ستح�سرات  وهي   ، ال�سخ�سية  العناية  منتجات 

م�ستح�سرات  اجل�سم،  غ�سول  اال�ستحمام،  وكرميات  جل  ال�سائل،  وال�سابون  األواح  �سكل 

العناية بال�سعر مزيالت العرق وم�سادات التعرق وبخاخات االإبط لال�ستخدام ال�سخ�سي 

مرطبات اجل�سم واجللد وامل�ستح�سرات والكرميات، بودرة التلك، م�ستح�سرات احلالقة 

تاأثريات  من  اجللد  حلماية  الت�سمري  وم�ستح�سرات  التجميلي  الت�سمري  م�ستح�سرات 

ال�سم�س ، مناديل م�سبعة مبحلول منظف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك بارك افينيو ، نيويورك والية نيويورك 10022، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140334 

فـي الفئة  5من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية واالأدوية لالأغرا�س الب�سرية ، م�ستح�سرات �سحية لالأغرا�س 

الطبية ، املواد الغذائية واملواد املكيفة لال�ستخدام الطبي ، م�ستح�سرات التغذية لالأغرا�س 

العالجية اأو الطبية ، املكمالت الغذائية، م�ستح�سرات فيتامني، الل�سقات ومواد ال�سمادات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اأبوت بروداكت�س اأوبراي�سنز اإيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هيجينهاميري ماتفيج 127, 4123 األ�سفيل، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141442 

فـي الفئة  10من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقنعة  الطبي،  للطاقم  اأقنعة  الطبية،  للغايات  ال�سحة  اأقنعة  �سحية،  اأقنعة  املنتجات: 

التنف�س للتنف�س اال�سطناعي، اأقنعة الوجه العالجية، مالءات لل�سل�س البويل، رقع البطن 

ملنع تقرحات ال�سغط على اأج�سام املر�سى، املالءات القابلة لل�سحب الأ�سرة املر�سى، م�سدات 

البطن واأحزمة البطن، اأحزمة �سد منطقة البطن، اأجهزة واأدوات للتبول، ر�سعات االأطفال، 

األعاب الت�سنني لالأطفال، اللهايات الإر�ساع االأطفال، حلمات الر�سعات لالأطفال، حلمات 

زجاجات الر�ساعة، البيطرية، االأجهزة واالأدوات، املباول املنقولة املحمولة باليد، فرزجة 

)كعكة الرحم(، اأجهزة تدليك، اأ�ساور لغايات طبية، اأجهزة فح�س لغايات طبية، االأجهزة 

واالأدوات الطبية، مقايي�س نب�سات القلب واأجهزة اإعادة التاأهيل للج�سم للغايات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوين - ت�سارم كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

 - كني،   - ايهيم  �سي،   - �سيكوكو�سيو  �سو،   - كين�سي  �سيموبن،   182 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141443 

فـي الفئة  34من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ اخلام اوامل�سنع، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�س بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

لغر�س  التبغ  منتجات  االإلكرتونية،  ال�سجائر  طبية(  الغرا�س  )لي�س  التبغ  وبدائل 

اأجل  من  التبغ  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  لغر�س  واأجزائها  االإلكرتونية  االأجهزة  ت�سخينها، 

اإطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق ،حماليل النيكوتني ال�سائل لالإ�ستخدام 

فـي ال�سجائر االإلكرتونية، ال�سلع اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق وانابيب ال�سجائر 

وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�س، الغاليني ، االدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الوالعات ، اأعواد الثقاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيليب موري�س برودكت�س ا�س . ا 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  كواي جيرنيناود 3, 2000 نيوت�ساتل ، �سوي�سرا 
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141444 

فـي الفئة  29من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق البطاط�س، �سرائح البطاط�س، االأطعمة اخلفيفة القائمة على البطاط�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,  10577 نيويورك  والية  بريت�سيز  مدينة  رود  هيل  اندر�سون   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142543 

فـي الفئة  33من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سروبات الكحولية ماعدا البرية والوي�سكي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيم �سنتوري يو كيه ليميتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 لوجنووك رود، �ستوكللي بارك، اأوك�سربيدج، ميدل�سك�س، يو بي 11, 
1 بي اإيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142594 

فـي الفئة  35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذات  والربامج  العمالء  خلدمة  للرتويج  ال�سيارات  لوكالء  التحفيزية  اجلوائز  برنامج 

ال�سلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف �سي ايه ، اإيطايل ا�س بيه ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كور�سو جى.اجينيلي 10135,200 تورينو، اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حــــــــق الأولويـــــة: ) رقم االأولوية: 302020000063565 - تاريخ االأولوية: 2020/7/29 - 
بلد االأولوية: اإيطاليا (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142596 

فـي الفئة  12من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات، معدات النقل الربي، �سيارة كهربائية، �سيارات كهربائية تعمل بالكهرباء ، مركبات

 النقل الربي قطع غيار وتركيبات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف �سي ايه ، اإيطايل ا�س بيه ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كور�سو جى.اجينيلي 10135,200 تورينو، اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حــــــــق الأولويـــــة: ) رقم االأولوية: 302020000063565 - تاريخ االأولوية: 2020/7/29 - 
بلد االأولوية: اإيطاليا (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142830 

فـي الفئة  12من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد ال�سيارات اأغطية املقاعد املجهزة للمركبات ، مقاعد ال�سيارة.

 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت ،ديرتويت ،ميت�سيغان،48265-3000، الواليات 
املتحدة االمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
بلد   -  2020/8/26 االأولوية:  تاريخ   -  90139712 االأولوية:  رقم   ( الأولويـــــة:  حــــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142832 

فـي الفئة  12من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد ال�سيارات اأغطية املقاعد املجهزة للمركبات ، مقاعد ال�سيارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�س �سنرت ،ديرتويت ،ميت�سيغان،48265-3000، الواليات 

املتحدة االمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

بلد   -  2020/8/26 االأولوية:  تاريخ   -  90139760 االأولوية:  رقم   ( الأولويـــــة:  حــــــــق 

االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142986 

فـي الفئة  29من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأطعمة اخلفيفة القائمة على البطاط�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكان �ساموا

 ,  10577 نيويورك  والية  بريت�سيز  مدينة  رود  هيل  اندر�سون   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأمريكان �ساموا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143152 

فـي الفئة  12من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات، اأجزاوؤها وتركيباتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 21-1 ، �سيباورا 3 - ت�سوم ، ميناتو - كو طوكيو 108-8410، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143154 

فـي الفئة 30من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوجبات اخلفيفة التي اأ�سا�سها الذرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي اف واى براندز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،10940 نيويورك،  تاون،  ميدل  بالي�س،  اند�سرتيال   79 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143155 

فـي الفئة  42من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحابية، خدمات الربجميات  خدمات الربجميات عرب االإنرتنت، خدمات الربجميات 

كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(، واملن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�س( لال�ستخدام فيما يتعلق 

الربجميات  خدمات  االإنرتنت،  عرب  الربجميات  خدمات  املعدية،  االأمرا�س  باختبار 

ال�سحابية، خدمات الربجميات كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(، واملن�سات كخدمة )بيه ايه ايه 

ا�س( لال�ستخدام فيما يتعلق باإدارة البيانات واملعلومات ب�ساأن االأمرا�س املعدية، خدمات 

الربجميات عرب االإنرتنت، خدمات الربجميات ال�سحابية، خدمات الربجميات كخدمات 

اختبار  جمال  فـي  لال�ستخدام  ا�س(  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  واملن�سات  ا�س(،  ايه  ايه  )ا�س 

ال�سحابية،  الربجميات  خدمات  االإنرتنت،  عرب  الربجميات  خدمات  املعدية،  االأمرا�س 

خدمات الربجميات كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(، وخدمات املن�سات كخدمة )بيه ايه ايه 

ا�س( ال�ستالم، والتخزين، العر�س، والتتبع، امل�ساركة، تقدمي التقارير، احلفظ، واالإدارة، 

الربجميات  خدمات  املعدية،  االأمرا�س  حول  واملعلومات  للبيانات  والتحليل  املراقبة، 

الربجميات كخدمات  ال�سحابية، خدمات  الربجميات  االإنرتنت، خدمات  التعليمية عرب 

)ا�س ايه ايه ا�س(، واملن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�س( فـي جمال اختبار االأمرا�س املعدية، 

ال�سحابية، خدمات الربجميات  خدمات الربجميات عرب االإنرتنت، خدمات الربجميات 

كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(، واملن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�س( فيما يتعلق بالتدريب على 

فح�س االأمرا�س املعدية، توفري بوابات مواقع االإنرتنت ومن�سات ا�ستخدام الربجميات 

بوابات  توفري  املعدية،  االأمرا�س  بفح�س  يتعلق  فيما  ال�ستخدامها  الويب  اإىل  امل�ستندة 

فيما  ال�ستخدامها  الويب  اإىل  امل�ستندة  الربجميات  ا�ستخدام  ومن�سات  االإنرتنت  مواقع 

املعدية، توفري بوابات مواقع االإنرتنت  االأمرا�س  البيانات واملعلومات حول  باإدارة  يتعلق 

فح�س  جمال  فـي  ال�ستخدامها  الويب  اإىل  امل�ستندة  الربجميات  ا�ستخدام  ومن�سات 

االأمرا�س املعدية، توفري بوابات مواقع االإنرتنت ومن�سات ا�ستخدام الربجميات امل�ستندة 

احلفظ،  التقارير،  تقدمي  امل�ساركة،  والتتبع،  العر�س،  والتخزين،  ال�ستالم،  الويب  اإىل 

بوابات  توفري  املعدية،  االأمرا�س  حول  واملعلومات  للبيانات  والتحليل  املراقبة،  واالإدارة، 

مواقع االإنرتنت التعليمية ومن�سات ا�ستخدام الربجميات امل�ستندة اإىل الويب ال�ستخدامها 

التدريبية ومن�سات  االإنرتنت  بوابات مواقع  املعدية، توفري  االأمرا�س  فـي جمال فح�س 

ا�ستخدام الربجميات امل�ستندة اإىل الويب ال�ستخدامها فـي جمال فح�س االأمرا�س املعدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت البوراتوريز 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود ، ابوت بارك ايللينوي 60064-6408 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
) JM :حــــــــق الأولويـــــة: ) رقم االأولوية: 81136 - تاريخ االأولوية: 2020/8/7 - بلد االأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143156 

فـي الفئة  9من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات وتطبيقات الهواتف املحمولة القابلة للتنزيل لال�ستخدام فيما يتعلق بفح�س 

بيانات  القابلة للتنزيل الإدارة  الهواتف املحمولة  املعدية، برجميات وتطبيقات  االأمرا�س 

للتنزيل  القابلة  املحمولة  الهواتف  وتطبيقات  برجميات  املعدية،  االأمرا�س  ومعلومات 

لال�ستخدام فـي جمال فح�س االأمرا�س املعدية، برجميات وتطبيقات الهواتف املحمولة 

حفظ،  التقارير،  تقدمي  امل�ساركة،  وتتبع،  عر�س،  والتخزين،  ال�ستالم،  للتنزيل  القابلة 

واالإدارة، املراقبة، وحتليل البيانات واملعلومات حول االأمرا�س املعدية، برجميات وتطبيقات 

تعليمية للهواتف املحمولة قابلة للتنزيل فـي جمال فح�س االأمرا�س املعدية، برجميات 

تدريب وتطبيقات للهواتف املحمولة قابلة للتنزيل فـي جمال فح�س االأمرا�س املعدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت البوراتوريز 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود ، ابوت بارك ايللينوي 60064-6408 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حــــــــق الأولويـــــة: ) رقم االأولوية: 81136 - تاريخ االأولوية: 2020/8/7 - بلد االأولوية: 

) JM
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137718 

فـي الفئة  30من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات اللوز، م�ستح�سرات عطرية لالأغذية ، قهوة ا�سطناعية م�سحوق اخلبز، ال�سعري 

)القائمة  امل�سروبات   ، ال�سوكوالتة(  على  )القائمة  امل�سروبات   ، )ق�سر(  ال�سعري   ، )�سحق( 

 ، ال�ساي(  على  )القائمة  امل�سروبات   ، القهوة(  على  )القائمة  امل�سروبات   ، الكاكاو(  على 

ب�سكويت، خبز، اخلبز )الزجنبيل( لفات اخلبز ، فتات اخلبز اأرداف، عجينة الكيك م�سحوق 

الوجبات   ، احلبوب  م�ستح�سرات   ، كراميل )حلوى(  ، حلويات،  )اأرز(  كعك  كيك،  الكيك 

امل�سروبات  �سوكوالتة،   ، رقائق)منتجات احلبوب(  علكة،   ، القائمة على احلبوب  اخلفيفة 

القائمة على ال�سوكوالتة، اأ�سجار عيد امليالد )حلويات للتزيني( ، كاكاو، منتجات الكاكاو 

 ، )املنكهات(  القهوة  نكهات   ، )ا�سطناعية(  قهوة  قهوة،   ، الكاكاو  على  القائمة  امل�سروبات 

امل�سروبات   ، ، قهوة )غري حمم�سة(  بدائل القهوة )م�ستح�سرات نباتية لال�ستخدام ك( 

القائمة على القهوة ، توابل حلويات حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، ب�سكويت، كولي�س 

�سمادات  كا�سرتد   ، الطهي  الأغرا�س  التتار  كرمي  املقرم�سات،   ، )�سل�سات(  )فواكه( 

لل�سلطة. خمائر للعجني املنكهات )بخالف الزيوت االأ�سا�سية( ، املنكهات )بخالف الزيوت 

، طحني، منتجات  للكعك  االأ�سا�سية(  الزيوت  املنكهات )بخالف   ، للم�سروبات  االأ�سا�سية( 

 ، الب�سرية  لالأغذية  حبوب  الزجنبيل،  خبز   ، )احللويات(  الفاكهة  غذاء  الدقيق   طحن 

، ع�سيدة الذرة، ع�سيدة الذرة املطحونة، ع�سل، ال�سعري املق�سور �سوفان مق�سور  احللفاء 

الهالم )الفاكهة( )احللويات( ، كات�سب )�سل�سة( ليفن معجنات )حلويات( رقائق الذرة 

 ، )�سوكوال(  مو�س  الطعام،  دب�س  للحلويات  النعناع   ، مايونيز  مرزبان  ال�سعري:  ب�سكويت 

املعكرونة،  املعكرونة،  ، مو�سلي. خردل، وجبات جاهزة من  املو�س )احللوى( )احللويات( 

جوزة الطيب، ال�سوفان )ق�سر( ، الفطائر ل�سق )كيك( ، معاجني )طعام فارني�س( ، معجنات 

النعناع،  ال�سوداين، حلويات  الفول  ، حلويات  املعجنات   ، ، معجنات  )احللويات(  املعجنات 

حلوى  كرمي،  لالآي�س  م�ساحيق   ، )كيك(  م�سحوق  فطائر   ، الكعك   ، بيور  بيتي  ب�سكويت 

 ، ، البق�سماط ، �سل�سة )طماطم(  الربالني، احللويات، الكي�س، كعك االأرز، لفات )خبز( 

، تقوية الكرمية املخفوقة  ، �سميد، ع�سا عرق ال�سو�س )احللويات(  ال�سل�سات )التوابل( 

، دقيق  التابيوكا   ، ، احللويات )النعناع(  ال�سكر، حلوى  ال�سكر، حلويات   ، )م�ستح�سرات( 

، امل�سروبات القائمة على ال�ساي،  اأجل الغذاء  فطائر �ساي، ال�ساي )املثلج(  التابيوكا من 

الرقاق، الفطائر، دقيق القمح، خمرية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كرجي بي�سكويت كو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدور الرابع رقم 151 �سارع اأيران�سهار ال�سمالية ، طهران، اإيران

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/16

علي بن خمي�س العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية   ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

�س.ب: 3746 ر.ب:  112 روي، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142699 

فـي الفئة  35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأعمال التجارية ، البيع باجلملة والتجزئة ، اال�سترياد والت�سدير ، الوكاالت التجارية ، 

وخا�سة بيع املظالت واخليام ، بيع املظالت واخليام ذات التحكم عن بعد ، بيع كل ما يتعلق 

باخليام واملظالت امل�ستخدمة فـي املباين .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هرمز العاملية لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 213 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز  م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858  ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142900 

فـي الفئة  35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية واالإعالن و اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401 دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز  م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858  ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142901 

فـي الفئة  35من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية و االإعالن و اإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401 دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز  م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858  ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143144 

فـي الفئة  3من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل التي حتتوي على واق من ال�سم�س، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 

بال�سفاه  العناية  م�ستح�سرات  الطبية،  غري  ال�سم�س  من  الوقاية  م�ستح�سرات  حتديدا 

غري الطبية، م�سل غري طبي لال�ستخدام على الب�سرة ، م�ستح�سرات الت�سمري التجميلية 

ال�سم�س،  اأ�سعة  من  للحماية  الطبية  غري  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات   ، الطبية  غري 

)لو�سن(  غ�سول  ال�سم�س،  من  الوقاية  م�ستح�سرات  حتديدا،  بالب�سرة،  العناية  منتجات 

للوجه، غ�سول )لو�سن( للج�سم، منعم لل�سفاه، كرمي للعني ، كرمي لليدين، منعم للج�سم، 

لتثبيت  بودرة  خدود،  اأحمر  للوجه،  بودرة  اجللد،  ت�سبغ  لت�سحيح  طبية  غري  كرميات 

املكياج، م�ستح�سرات الت�سمري غري الطبية، غ�سول للج�سم، منظفات للوجه م�ستح�سرات 

حتديدا  بالب�سرة،  العناية  م�ستح�سرات  ال�سم�س،  من  واق  على  حتتوي  التي  التجميل 

م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س غري الطبية، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه غري الطبية، 

م�سل غري طبي لال�ستخدام على الب�سرة ، م�ستح�سرات الت�سمري التجميلية غري الطبية  

العناية  ال�سم�س، منتجات  اأ�سعة  العناية بالب�سرة غري الطبية للحماية من  م�ستح�سرات 

غ�سول  للوجه،  )لو�سن(  غ�سول  ال�سم�س،  من  الوقاية  م�ستح�سرات  حتديدا،  بالب�سرة، 

)لو�سن( للج�سم، منعم لل�سفاه، كرمي للعني ، كرمي لليدين، منعم للج�سم، كرميات غري 

طبية لت�سحيح ت�سبغ اجللد، بودرة للوجه، اأحمر خدود، بودرة لتثبيت املكياج، م�ستح�سرات 

الت�سمري غري الطبية، غ�سول للج�سم، منظفات للوجه. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تايلور جامي�س، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,78215 تك�سا�س  اأنطونيو،  �سان  �سرتيت،  غراي�سون  اإي�ست   200 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز  م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858  ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139367
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلوارب واملالب�س الداخلية واملالب�س اجلاهزة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راجنيت هو�سريي ميلز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بالقرب من بن�سايدر ميلز طريق ميمكو كرو�س �سارع نارودا اأحمد 

اباد 380025 والية جوجارات , الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139368
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات  خدمات  املقاهي  خدمات 
خدمات الفنادق خدمات املطاعم مطاعم اخلدمة الذاتية خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 
االإقامة  تاأمني  مكاتب  وال�سراب  بالطعام  التزويد  )البارات(  احلانات  خدمات  اخلفـيفة 

)الفنادق والنزل(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار بي تي انرتبرا�سز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونت اف, 9/اف, وورلدتيك �سنرت - هاومينج �سرتيت, كون توجن - 

كولوون, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139369
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع على و�سائل االت�سال لغاية بيعها بالتجزئة, الدعاية, االإعالن, ا�ست�سارات فـي 
اإر�ساد  )موؤ�س�سة  للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  االأعمال  وتنظيم  اإدارة 
امل�ستهلكني( تقدمي املعلومات التجارية , والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار بي تي انرتبرا�سز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونت اف, 9/اف, وورلدتيك �سنرت - هاومينج �سرتيت, كون توجن - 

كولوون, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140976
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلوارب و املالب�س الداخلية واملالب�س اجلاهزة.
 

باج�ســــانداين  نيهال�ســـاند  هاري�سبـــــاي  ميلــز,  هو�سيـــــري  راجنيت  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

وراجوبني هاري�سباي باج�سانداين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بالقرب من بن�سايدر ميلز طريق ميمكو كرو�س �سارع نارودا اأحمد 

اباد 380025 والية جوجارات , الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الفخامة للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 871 ر.ب: 315
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142623
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلم  اللحم,  كرات  حلوم,  حلوم,  منتجات  وال�سيد,  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم 
مفروم مع اإ�سافات, حلم مفروم من دون اإ�سافات, حلوم طازجة, حلوم حمفوظة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 25 ر.ب: 400 العذيبة ال�سمالية , والية 

بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142624
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوانات حية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة   , بو�سر  والية   , ال�سمالية  العذيبة   400 ر.ب:   25 �س.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
م�سقط , �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142625
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اجلزارة, خدمات الذبح.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 25 ر.ب: 400 العذيبة ال�سمالية , والية بو�سر , حمافظة م�سقط , 

�سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142626
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلم  اللحم,  كرات  حلوم,  حلوم,  منتجات  وال�سيد,  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم 
مفروم مع اإ�سافات, حلم مفروم من دون اإ�سافات, حلوم طازجة, حلوم حمفوظة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 25 ر.ب: 400 العذيبة ال�سمالية , والية 

بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142627

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوانات حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 25 ر.ب: 400 العذيبة ال�سمالية , والية بو�سر , حمافظة م�سقط , 

�سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142628

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اجلزارة, خدمات الذبح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للموا�سي والتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 25 ر.ب: 400 العذيبة ال�سمالية , والية بو�سر , حمافظة م�سقط , 

�سلطنة عمان , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1380(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142629
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حا�سوب  برجميات  احلفر,  اأجهزة  اأداء  وحتليل  لتقييم  للتنزيل  قابلة  حا�سوب  برجميات 
لتقييم  للتنزيل  قابلة  برجميات  والغاز,  النفط  حقول  فـي  اجلودة  الإدارة  للتنزيل  قابلة 
وحتليل اأداء اأجهزة احلفر, برجميات قابلة للتنزيل الإدارة اجلودة فـي حقول النفط والغاز.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديريك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 590 دوك رود, بافالو , نيويورك 14225 , الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142630
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحتليل  تقييم   , حتديدا   , اجلودة  اإدارة  خدمات  احلفر,  حقول  فـي  القيا�س  تقييمات 
اجلودة , �سمان اجلودة , والتحكم باجلودة , فـي حقول النفط والغاز, اخلدمات العلمية 

والتكنولوجية , حتديدا , تقييم وحتليل اأداء اأجهزة احلفر فـي حقول النفط والغاز.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديريك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 590 دوك رود, بافالو , نيويورك 14225 , الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 , روي , �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣80(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١٣8224

فـي الفئة  ١2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإطارات وعجالت للمركبات الربية عجالت للمركبات عجالت لل�سيارات العجالت امل�سنوعة 

من �سبائك معدنية اإطارات لعجالت املركبة اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات املركبات اأنابيب 

داخلية اإطارات وعجالت املركبات مدا�سات للمركبات اأدوات مانعة النزالق اإطارات وعجالت 

املركبات قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكوره اأعاله. 

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

 ،80١١١ او  �ســــي  فـيليـــدج  200 جرينـــوود  �سويـــت  واي  فالنتيا   5٣47 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : ١٣/2020/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣806 ر.ب: ١١2 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١٣9295

فـي الفئة  8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للتق�سري،  �سكاكني  ال�سمك،  ل�سيد  خطافـية(  )جراب  احلراب  ال�سمك،  ل�سيد  الكما�سات 

اأدوات ل�سحذ اجللد، املقاب�س للمعدات اليدوية التي تعمل يدويا، �سكاكني املطبخ لتقطيع 

ال�سمك، قاطعات خيط �سنارة ال�سمك، احلراب )جراب خطافـية(، معاول )اأدوات يدوية(، 

جمارف للب�ستنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنغهاي بالك كينج كوجن اند�سرتيال جروب كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة ١١0١، بناية ١، رقم 26 �سارع كيويي، رقم 5709، �سارع �سنجياجن، 
ال�سني )�سنغهاي( منطقة التجارة احلرة بايلوت، �سنغهاي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣806 ر. ب : ١١2 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣80(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١٣9296

فـي الفئة  25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سرتات ال�سيد، اأحذية لل�سيد، مالب�س �سد املاء، ال�سراويل �سد املاء، االأحذية عالية ال�ساق 

للوقاية من املطر، اجلاكيتات �سد املاء، املعاطف الطويلة، القم�سان التائية )تي �سريت(، 

الراأ�س(، اجلوارب واملالب�س  القبعات )اأغطية  الق�سرية )ال�سورت(،  ال�سراويل  ال�سراويل، 

الداخلية املحبوكة، القفازات )املالب�س(، ال�ساالت، امل�سدات، االأقنعة للحماية من ال�سم�س، 

االأكمام للوقاية من ال�سم�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنغهاي بالك كينج كوجن اند�سرتيال جروب كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة ١١0١، بناية ١، رقم 26 �سارع كيويي، رقم 5709، �سارع �سنجياجن، 
ال�سني )�سنغهاي( منطقة التجارة احلرة بايلوت، �سنغهاي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣806 ر.ب: ١١2 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١٣9297

فـي الفئة  28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات  ال�سمك،  �سيد  خطافات  ال�سمك،  �سيد  عدة  حقائب  ال�سمك،  �سيد  �سنارة  خطاف 

اإزالة خطافات �سيد ال�سمك كاأجزاء من عدة �سيد ال�سمك، عدة �سيد ال�سمك، موؤ�سرات 

�سيد  )عدة  الطعم  ق�سم  ا�ست�سعار  اأجهزة  ال�سمك(،  �سيد  )عدة  الطعم  ق�سم  )عداد( 

ال�سمك(، �سنارات ل�سيد ال�سمك، �سبكات اإنزال ل�سيادي ال�سنارة، طوافات ل�سيد ال�سمك، 

اأدوات  �سناعي،  �سمك  �سيد  طعم  ال�سمك،  ل�سيد  بكرات  ال�سمك،  �سيد  �سنارة  خيوط 

اللعب باالألعاب، املراجيح )االأرجوحات(، الدمى، ال�سطرجن، الكرات لالألعاب، اأجهزة بناء 

زينة  ريا�سية(،  )اأدوات  للركب  واقيات  البدنية،  التمارين  اآالت  الرماية،  اأدوات  االأج�سام، 

�سجر عيد امليالد ما عدا االأ�سواء وال�سموع واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنغهاي بالك كينج كوجن اند�سرتيال جروب كو، ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة ١١0١، بناية ١، رقم 26 �سارع كيويي، رقم 5709، �سارع �سنجياجن، 
ال�سني )�سنغهاي( منطقة التجارة احلرة بايلوت، �سنغهاي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣806 ر.ب: ١١2 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣80(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١40897

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهــوة  والكاكــاو  وال�ســـاي  القهـــوة 

املثلجة،  امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣806 ر.ب: ١١2 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١40898

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعــية،  والقهـــوة  والكاكــاو  وال�ســـاي  القهــوة 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣806 ر.ب: ١١2 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١40899

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهــوة  والكاكــاو  وال�ســـاي  القـــهوة 

وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، 

اخلل  اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : ٣806 ر،ب : ١١2 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١40900

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : ٣806 ر.ب : ١١2 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١4090١

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : ٣806 ر.ب : ١١2 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١40902

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : ٣806 ر.ب : ١١2 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : ١4090٣

فـي الفئة  ٣0 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  االأرز،  اال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة،  امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمين اأفندي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5١ �سارع بريوت، م�سر اجلديدة، القاهرة، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : ١١/١6/2020

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م          
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : ٣806 ر.ب : ١١2 روي، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام 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:  70397
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/11/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ميغا اديوكي�سن، انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميجا اديوكي�سن �سريف�س & مانيجمنت ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة:  بريطانية - التجارة وال�سناعة
رود   II كاى  ويكهام  �سينرت،  �سريفي�س�س  كوربورات  في�سرتا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

تاون، تورتول، فى جارى 1110، جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/6م  
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  70398
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/11/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ميغا اديوكي�سن، انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميجا اديوكي�سن �سريف�س & مانيجمنت ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة:  بريطانية - التجارة وال�سناعة
رود   II كاى  ويكهام  �سينرت،  �سريفي�س�س  كوربورات  في�سرتا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

تاون، تورتول، فى جارى 1110، جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/6م  
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  70413

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/11/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ميغا اديوكي�سن، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميجا اديوكي�سن �سريف�س & مانيجمنت ليمتد

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

رود   II كاى  ويكهام  �سينرت،  �سريفي�س�س  كوربورات  في�سرتا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

تاون، تورتول، فى جارى 1110، جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/6م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  70414

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/12/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1042 فـي 2014/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ميغا اديوكي�سن، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميجا اديوكي�سن �سريف�س & مانيجمنت ليمتد

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

رود   II كاى  ويكهام  �سينرت،  �سريفي�س�س  كوربورات  في�سرتا  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

تاون، تورتول، فى جارى 1110، جزر العذراء الربيطانية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جزر العذراء الربيطانية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/6م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  36962 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برميري براندز اي بي ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دبليو اأت�س باير، ال ال �سي 

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

الوليـــات   ،10169 نيويـــورك  نيويــــورك،  افنيـــــو،  بــارك   230 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة:  2019/7/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل:  2021/2/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  36963 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برميري براندز اي بي ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دبليو اأت�س باير، ال ال �سي 

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

الوليـــات   ،10169 نيويـــورك  نيويــــورك،  افنيـــــو،  بـــارك  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 230 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة:  2019/7/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل:  2021/2/16م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36964 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: برميري براندز اي بي ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دبليو اأت�س باير، ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليـــات   ،10169 نيويـــورك  نيويــــورك،  افنيـــو،  بارك   230 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة:  2019/7/16م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل:  2021/2/16م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  92064 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/3/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1168 فـي 2016/10/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأندوفي�ست كابيتال ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بي تي ميجا�ساري ماكمور 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة:  اأندوني�سية - التجارة وال�سناعة
دي�سا   ،013 دبليو  ار   ،004 تي  ار  فـي،  بانك�سيال  جالن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
بوجور  كابوباتن،  بوتري،  جاننج  كيكاماتان  �سي�سادا�س، 

16965، اأندوني�سيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأندوني�سيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة:  2020/11/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل:  2/16/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  110762 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/12/26م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1213 فـي 2017/10/8م  

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بوابة ال�سالم الذهبية للتجارة واملقاولت

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيت ال�سالم املميز للتجارة واملقاولت  

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 216 ر.ب: 319، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/3م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/16/ 2021م
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ا�ستــدراك

عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  اأنــه  اإلــى  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعــة  التجـــارة  وزارة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل العالمة التجارية رقم )129181(، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية 

العدد )1377(، ال�سـادر بتاريـــخ 17 جمـادى الثانيــة 1442هـ، املوافــــق 31 يناير 2021م، اإذ ورد 

�سكل العالمة كاالآتي: 

وال�سحيــــح هـــــو:

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار
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موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 
امل�ستنـــد

ال�سركات
 التي يحـق

لها اال�سـرتاك
ا�ســم املناقـ�سة رقم 

املناق�سـة

2021/3/29 2021/3/4

)=/150 ر.ع(
مائة 

وخم�سون 
ريــاال عمانيـا

ال�سركــات املتخ�س�سـة 
فــي خدمات التموين 
والتغذيـة وامل�سجلــة 
لــدى االأمانة العامة 
ملجلـــ�س املناق�ســـــات

تقديــــم خدمـــات 
التغذيـــــة 

للم�ست�سفيــــات 
ووحدات غ�سيل الكلى 
التابعة لوزارة ال�سحة

2021/3

2021/3/29 2021/3/4

)=/150 ر.ع(
مائة 

وخم�سون 
ريــاال عمانيـا

ال�سركــات املتخ�س�سة 
فــي خدمات النظافـــة 
والغ�سيــل ومكافحـــة 
احل�سرات وامل�سجلــة 
لــدى االأمانـة العامـة 

ملجلـ�س املناقـ�ســات

تقديـم خدمـات 
النظافـة والغ�سيـل 

ومكافحــة احل�سرات 
للم�ست�سفيـات 

واملجمعـات ال�سحية  
التابعــة لوزارة 

ال�سحـــــة 

2021/4

اإ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  واملوا�سفــــــــات  ال�ســـروط  م�ستنـــــــدات  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 
علــــــى املوقــــع االإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om(, حتـــى التاريـــخ 
املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله, على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع االإلكرتوين 

باملوقع.
على جميــع ال�سركــات اأن ترفـــق مع عطاءاتهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 
 )90( ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�سات  ملجل�س  العام  االأمني  �سعادة  با�ســـم  معنونا  العطاء 
املوؤقت املطلوب لن  التاأمني  العطاءات, وكل عطاء ال ي�ستوفـي  تاريـــــخ تقديـــــم  يومـــا من 
مببنــى  املناق�ســات  �سندوق  فـي  امل�سرفـي  ال�سمان  اأ�سل  و�سع  يتـــم  اأن  على  فيـه,  ينظر 

االأمانة العامة ملجلــ�س املناق�سات باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات.

االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات
 اإعـــــالن

تعلن االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�ستني املذكورتني اأدناه:
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يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع االإلكرتوين املذكور اأعاله قبل 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات, ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب  �ستعطى االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�سات
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأيادي البي�ساء للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأيادي البي�ساء للتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1281689 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2021/2/3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 115 ر.ب: 217 
هاتف رقم: 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامة اخلليج للتاأجري املعدات - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامة اخلليج للتاأجري  يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات 
الـتجاري بالرقـم 1263106، وفقا لتفاق  ال�سجل  اأمانة  املعدات - تو�سية، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/2/3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 115 ر.ب: 217 
هاتف رقم: 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن،  وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حميد املتميزة �ش.م.م

يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع حميد املتميزة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1286006 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2021/2/3م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 115 ر.ب: 217 
هاتف رقم: 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املربع الهند�سي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املربع الهند�سي للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1102943، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/1/31م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 115 ر.ب: 217 
هاتف رقم: 97047100

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر العلوي و�ساجواين للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب دار الثقة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة يا�سر العلوي و�ساجواين 
لتفاق  وفقا   ،2183412 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/12/24م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �ساللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: 2429 ر.ب: 211 
هاتف رقم: 23273030 - 98926666 فاك�ش رقم: 23273999 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

�سركة مــور �ستيفنز 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م
تعلن �سركة مــور �ستيفنز اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الزواوي وثري دي للخدمات �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1151278 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2021/2/3م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية مطرح - القرم - �سارع الولج - �سكة رقم: 1013 

بناية رقم: 1022 - الدور الرابع  - مكتب رقم: 41 
�ش.ب: 933 ر.ب: 112 

هاتف رقم:  24061000  فاك�ش رقم:  24061099
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الوفاق خلدمات التموين واملطاعم �ش.م.م

يعلن مكتـب املرهوبــي لتدقيــق احل�سابـــات وال�ست�ســارات القت�ساديـــة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة الوفاق خلدمات التموين واملطاعم �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم 1200965، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية بو�سر - الغربة اجلنوبية

�سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

هاتف رقم:  99370407  فاك�ش رقم:24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة را�سد اخلمي�سي واأولده للتجارة - تو�سية
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�ساديـــة  وال�ست�ســـارات  لتدقيق احل�سابــات  املرهوبي  يعلن مكتب 
�سركة را�سد اخلمي�سي واأولده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم 5094232، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية بو�سر - الغربة اجلنوبية

�سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

هاتف رقم:  99370407  فاك�ش رقم:24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الزهراء للخدمات وال�ستثمار �ش.م.م
يقـــــوم بت�سفـيــة  اأنـــه  املرهوبي لتدقيــق احل�سابات وال�ست�سارات القت�ساديــة  يعلن مكتب 
�سركة الزهراء للخدمات وال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1734741، وللم�سفي وحـده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بو�سر - الغربة اجلنوبية

�سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

هاتف رقم:  99370407  فاك�ش رقم:24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عبداللـه بن علي وولده للتجارة - ت�سامنية
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�ساديــة  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيــق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة عبداللـه بن علي وولده للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1057234، وللم�سفــي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية بو�سر - الغربة اجلنوبية

�سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

هاتف رقم: 24595913 - 99370407 فاك�ش رقم: 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب النربا�س املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنة الربميي للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنة  يعلن مكتب النربا�س املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات 
بالرقـم 1124573،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  للتجارة  الربميي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية الربميي - محافظة الربميي

هاتف رقم: 79666404 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

محمد بن �سهيل بن محاد جعبوب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة محمد بن �سهيل واأحمد محاد جعبوب للتجارة - ت�سامنية

يعلن محمد بن �سهيل بن محاد جعبوب اأنـــه يقــــوم بت�سفـيــة �سركة محمد بن �سهيل واأحمد 
محاد جعبوب للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1115475، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2018/3/4م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
محافظة ظفار

هاتف رقم: 99671171 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن �سامل بن نا�سر الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات اخل�سراء ال�ساملة - ت�سامنية 

يعلن علــي بن �سامل بن نا�ســـر الر�سيـــدي اأنـه يقـــــوم بت�سفـيــة �سركـــة خيـــرات اخل�ســـراء 
ال�ساملة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1144852، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 109 ر.ب: 315 
هاتف رقم: 95959440 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جلمود اخل�سراء للتجارة - تو�سية

يعلن علـــي بن �سامل بن نا�ســر الر�سيـــدي اأنـه يقــــوم بت�سفـيــة �سركــــة جلمــــود اخل�ســـراء 
وللم�سفي   ،1220697 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 109 ر.ب: 315 
هاتف رقم: 92292282 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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خالد بن لل بخ�ش  بن نبي بخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار روي �ش.م.م
يعلن خالد بن لل بخ�ش بن نبي بخ�ش البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع دار روي 
�ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1633333، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2021/1/31م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: 2194 ر.ب: 112 
هاتف رقم: 99466344 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن علي بن اأحمد النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن نزوى للتجارة - ت�سامنية
نزوى  �سركـــــــة جنائــــن  بت�سفـيـــــة  يقــوم  اأنـه  النعمانــــي  اأحمــــد  بن  علــي  بن  يعلن حممـــد 
وفقا   ،5132347 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة  ت�سامنية،   - للتجارة 
فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي  2019/6/29م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية نزوى - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 657 ر.ب: 611 
هاتف رقم: 99752758 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفكري امل�سبق �ش.م.م

يعلن مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التفكري امل�سبق �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1357097، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 263 ر.ب: 612 
هاتف رقم: 93025280 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد و�سامل املقبايل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

املقبايل  و�سامل  حمد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  المتياز  مكتب  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1054785، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 263 ر.ب: 612 
هاتف رقم: 93025280 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة علي بن خمي�ش بن عامر املقبايل و�سريكه للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب المتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي بن خمي�ش بن عامر 
املقبايل و�سريكه للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1296526، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 263 ر.ب: 612 
هاتف رقم: 93025280 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سر ال�سرق الذهبي للتجارة - ت�سامنية
ال�سرق  ن�ســر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابــات  لتدقيـــق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
 ،1060789 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  الذهبي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 526 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريان ل�سناعة الكربونات والرخام �ش.م.م
ل�صناعة  ريان  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  �لإقليمي - حما�صبون  �ملكتب  يعلن 

 ،1051674 �أمانــة �ل�صجــل �لـتجـــاري بالرقــــم  �لكربونات و�لرخام �ش.م.م, و�مل�صجلــة لــدى 

وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/1/31م, وللم�صفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فــــي 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي
�ش.ب: 338 ر.ب: 118 

هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 24484726 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية للرخام واجلرانيت �ش.م.م
�لدولية  �ل�صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�صبون   - �لإقليمي  �ملكتب  يعلن 

للرخام و�جلر�نيت �ش.م.م, و�مل�صجلــة لــدى �أمانــة �ل�صجــل �لـتجـــاري بالرقــــم 2163098 ، 

وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/1/31م, وللم�صفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فــــي 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي
�ش.ب: 338 ر.ب: 118 

هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 24484726 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمار العربية �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
العمار العربية �ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1719971، وفقا 
فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي  2020/12/28م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم : 4327 

 مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم: 310
�ش.ب: 575 ر.ب: 130 

تليفاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الع�سرية لتقنية املعلومات �ش.م.م

اأنـه يقــــوم بت�سفـيــــة  يعلن مكتــب احلمدانـــي الذهبيـــة لتدقيـــق احل�سابـــات وال�ست�سارات 
الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة  �ش.م.م،  املعلومات  لتقنية  الع�سرية  �سركة 
حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي  2020/12/22م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،1641000 بالرقــــم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم : 4327 

 مبنى رقم:2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم: 310
�ش.ب: 575 ر.ب: 130 

هاتف رقم: 24991899 فاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عوافـي لال�ستثمار واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة  �ش.م.م،  واخلدمات  لال�ستثمار  عوافـي  �سركة 
بالرقــــم 1289089، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: 23  ر.ب: 133

هاتف رقم: 99565065 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب م�سقط لال�ست�سارات القت�سادية واملالية والإدارية واملحا�سبية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سنيم للمقاولت الكهربائية �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واملحا�سبية  والإدارية  واملالية  القت�سادية  لال�ست�سارات  م�سقط  مكتب  يعلن 
ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة  �ش.م.م،  الكهربائية  للمقاولت  الت�سنيم  �سركة  بت�سفـيــة 
الـتجـــاري بالرقــــم 1180550، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/2/14م، وللم�سفــي وحـــده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية مطرح - روي - مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم: 506

�ش.ب: 375  ر.ب: 131
هاتف رقم: 24795882 - 24795884 فاك�ش رقم: 24795880 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سل�سلة الزرقاء العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب الكـون - حما�سبــون قانونيـون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة ال�سل�سلـــة الزرقـــــاء 
العاملية �ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1321639، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/2/7م، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124  ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

حمفوظ بن را�سد بن عبداللـه الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الزبيل القدمي التجارية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الزبيل  يعلن حمفوظ بن را�سد بن عبداللـه الوهيبي 
 ،1247081 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة  �ش.م.م،  التجارية  القدمي 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99336360 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن �سليمان الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع ال�سم�ش املتحدة - تو�سية
ال�سم�ش  �سعــــاع  يقــوم بت�سفـيـــــة �سركة  اأنـه  الكلبانـــي  �سليمـــان  �سالـــم بن  يعلن حممد بن 
املتحدة - تو�سية، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1135924، وللم�سفــي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 232  ر.ب: 511
هاتف رقم: 96488887 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ذوق ال�سباب للتجارة - تو�سية

ال�سباب  ذوق  �سركـــة  بت�سفـيـــــة  يقـــــوم  اأنـه  الكلباين  �سليمــــان  بن  �سامل  بن  حممد  يعلن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1135934، وللم�سفــي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب: 232  ر.ب: 511
هاتف رقم: 96488887 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركـة اأمـريك الدوليـة �ش.م.م

يعلن مكتـب �ملرهوبــي لتدقيــق �حل�صابـــات و�ال�صت�صــار�ت �القت�صاديـــة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 

 ،1028128 �لـتجاري بالرقـم  �أمانة �ل�صجل  �أمريك �لدولية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى  �صركة 

فـي  �ل�صركـــــــة  2020/4/21م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بو�صر - الغربة اجلنوبية
�صكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم: 22

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 
هاتف رقم: 24595913- 93513109  فاك�ش رقم:24595912 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�صفــي

مكتب دار احل�صابات لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املغيزوي املميزة للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مكتب د�ر �حل�صابات لتدقيق �حل�صابات ب�صفـتـــــه �مل�صفـي ل�صركــــة م�صاريع �ملغيزوي 

 ،1251924 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�صجــل  �أمانـة  لــدى  �ملميزة للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلـة 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�صفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�صركة.

امل�صفــي
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يحيى بن �سيف بن عبداللـه التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة الهدف �ش.م.م

التوبي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة نقطة الهدف �ش.م.م،  يعلـن يحيى بن �سيف بن عبداللـه 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1095069،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سيف بن �سلطان الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سبار ال�سالم للتجارة العامة �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن �سيف بن �سلطان الريامي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركــة م�سبار ال�سالم للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،1308193 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العامة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يعقوب بن محمد بن را�سد احلديدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجرا�ش املطر للتجارة �ش.م.م

املطـــر  اأجــرا�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احلديدي  را�سـد  بن  محمد  بن  يعقوب  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1106275،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة الباطنة املتحدة �ش.م.م

يعلـن حميد بن �سالح بن مبارك امل�سلماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جمموعة الباطنة 
انتهاء  عـــن   ،1099931 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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نا�سر بن خلفان بن نا�سر الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ال�ساحية للتجارة - تو�سية

يعلـن نا�سر بن خلفان بن نا�سر الغيثي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة وادي ال�ساحية للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،8061599 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة يا�سر ويو�سف اأبناء محمد الغيثي للتجارة - ت�سامنية

اأبنــــاء  يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة يا�ســر ويو�ســـف 
بالرقـــــــم  الـتجــــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـــة  ت�سامنية،   - للتجارة  الغيثي  محمد 

1098982، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز م�سقط الذهبية �ش.م.م

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة رموز م�سقط الذهبية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1124413 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإجنازات جمان �ش.م.م

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اإجنازات جمان �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1134009،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سامل بن علي بن ح�سن الزعابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرابع الباطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سامل بن علي بن ح�سن الزعابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مرابع الباطنة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1045694، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي زين العابدين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية العاملية خلدمات البناء �ش.م.م
البناء  خلدمــات  العامليــة  العمانيــة  لل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العابدين  زين  علي  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1252933 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن خلفان بن مرهون الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محطة العني �ش.م.م

يعلـن �سيف بن خلفان بن مرهون الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة محطة العني �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1275461،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلري للبناء �ش.م.م

يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة م�ساريع اخلري للبناء 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1118106 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بانتو�ش اللوج�ستية واخلدمات �ش.م.م

اللوج�ستية  بانتو�س  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلـن 

واخلدمات �س.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1047756، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الرفيعة الناعمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الناعمة  الرفيعة  ل�سركــــة رمال  امل�سفـي  واملراجعة ب�سفـتـــــه  للتدقيق  البيان  يعلـن مكتب 

 ،1029109 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط فهود للتجارة والنقل �ش.م.م

يعلـن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة خط فهود للتجارة 

انتهاء  عـــن   ،1726250 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  والنقل 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اأحمد بن �سليمان بن حمد البطا�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار النور احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سليمان بن حمد البطا�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركــــة دار النــور احلديثــة 

 ،1118869 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �س.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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