
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1385(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باإجازة تنازل �سركة بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/29 
فـي  والتزاماتها  حقوقها  من   %20 عن  ليمتد 
االتفاقية النفطية املعدلة املوقعة بتاريخ 8 من 
�سركة  اإلى  رقم )61(  للمنطقة  2016م  نوفمرب 

بي تي تي بي مينا ليمتد.
مبنح اجلن�سية العمانية. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/30 

اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                              وزارة املاليــــة
قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/29   �ســــادر فـــــي 2021/3/17 بتعديـــــل دليـــــل ت�سنيـــف 
امليزانيـــة العامـــة للدولـــة )امللحــق رقــم 1( املرفــق 

بالالئحة التنفيذية للقانون املايل.

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 14 �سعبـــــــــان 1442هـ                                                         املـوافــق 28 مــــار�س 2021م
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                              وزارة التــراث وال�سياحــة
قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/37   �ســــادر فـــــي 2021/3/21 ب�سـاأن �سوابط التعامل 
مع املن�ساآت الفندقية ومكاتب ال�سفر وال�سياحة 
املخالفــة لقــرارات اللجنــة العليــا املعنيــة ببحــث 
اآلية التعامل مع التطــورات الناجتــة عــن انت�ســار 

فـيــرو�س كورونــا )كوفـيـــد 19(.
الهيئـــة العــامـــة للمنـــاطق االقت�ســـادية 

اخلا�ســة واملنــاطق احلرة
قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/17    �ســــــادر فــي 2021/3/18 باإ�ســدار �ســــوابط تنظيـــــم 
واإ�سدار الت�ساريح البيئية فــي املناطــق االقت�ساديــة 

اخلا�ســة واملناطــق احلــرة.
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة  

وزارة العمـــــل
اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــات عماليــة. 

                                                                 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�س باالنتفاع.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

ا�ستـــدراك.
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �سمائل للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفاهيم التجارية �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل اجلبال الذهبية �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سنعة الذهبية املتحدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات لبنان للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد بن م�سلم جعبوب و�سريكه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة عمار بن يا�سر اخلا�سة �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة درر اخلليج املتحدة للتجارة - ت�ضامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة تقنيات الإتالف �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الوطنية لالإتالف �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الر�ؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احللول التقنية الالمحد�دة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاريع خط امل�ضتقبل الوطنية - ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الغر�ب املتحدة - ت�ضامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية لل�ضركة املوحدة لأعمال الأ�ضباغ �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املوحدة لالأعمال اخل�ضبية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضخر اخلليج للمرابط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نور احلياة العاملية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة منبع اخلريات للتجارة �املقا�لت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة امل�ضرق اخلليجي للتجارة �املقا�لت �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضقاف الد�لية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مناحل احليل للتجارة - ت�ضامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة احلديث للت�ضويق �التجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإبراهيم �حمد بن محمد الرا�ضدي للتجارة - 
ت�ضامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضحاري فهود اللوج�ضتية - تو�ضية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املحور للحلول التقنية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خريات �ضاللة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة محمود �يو�ضف احل�ضني للمقا�لت �التجارة 

العامة - ت�ضامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضرق الأ��ضط للخدمات الهند�ضية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الدانة الكربى للتجارة - ت�ضامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خالد بن مرهون حميد ال�ضعيدي ��ضريكه 

للتجارة - ت�ضامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سيبان للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منار املجد الذهبي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للخياطة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاية العاملية للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد الهنائي و�سركاه للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوقبة الذهبية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبردين دريلينج انرتنا�سـيونال �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيام النادرة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هند�سة املدينة العاملية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق االأندل�س للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحربة الذهبية للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامر بن علي بن عبداللـه العوفـي واإخوانه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غدير العقيدة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخللد - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع اجلنان �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توريد املواد االإن�سائية واخلدمات )�سبيكوم( �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للموارد واحللول الفنية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمام للحوم �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة احلديثة للتجارة واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الفالح للت�سوق �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريوت للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خريات املحيدث - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما يتي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سرق االأو�سط �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفالح للتنمية واال�ستثمار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الهالل امل�سيئة للتجارة - ت�سامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/29

باإجازة تنازل �سركة بي بي �إك�سبلوري�سن �إب�سيلون ليمتد 

عن 20% من حقوقها و�لتز�ماتها فـي �التفاقية �لنفطية �ملعدلة �ملوقعة 

بتاريخ 8 من نوفمرب 2016م للمنطقة رقم )61( �إلى �سركة بي تي تي بي مينا ليمتد

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/17 باإجازة التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان 

و�سركة النفط الربيطانية )بي بي اأموكو اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد( املنطقة رقم )61(،

املعدلة بني حكومة  النفطية  باإجازة التفاقية   2014/11 رقــم  ال�سلطانــي  املر�ســوم  وعلــى 

اإب�سيلـــون ليمتـــد(  اإك�سبلوري�ســــن  بـــي  النفـــط الربيطانيـــــة )بــي  �سلطنــــة عمـــان و�سركـــة 

للمنطقة رقم )61(،

املعدلة بني حكومة  النفطية  التفاقية  باإجــازة   2017/14 رقــم  ال�سلطانــي  املر�سوم  وعلى 

�سلطنة عمان و�سركة بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد و�سركة مكارم جا�س ديفلومبنت 

ال ال �سي للمنطقة رقم )61(،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 44/ 2018 باإجازة تنازل �سركة مكارم جا�س ديفلومبنت ال ال 

�سي عـــن 10% مـــن حقوقهـــا والتزاماتـــها فـــــي التفاقيــــة النفطيـــة املعدلـــة املوقعــة بتاريخ 

8 من نوفمرب 2016م للمنطقة رقم )61( اإىل �سركة بي �سي عمان فـينت�سرتز ليمتد،

وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد 

بالتنــــازل عـــن 20% مـــن حقوقهـــا والتزاماتهـــا فـي التفاقية النفطية املعدلة املوقعة بتاريخ 

8 من نوفمرب 2016م للمنطقة رقم )61( اإىل �سركة بي تي تي بي مينا ليمتد القابلة لذلك 

التنازل،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت

�ملــادة �الأولــــى

اإجازة تنازل �سركة بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد عن )20%( من حقوقها والتزاماتها 

فــــي التفاقيـــة النفطيــة املعدلة املوقعة بتاريخ 8 من نوفمرب 2016م للمنطقة رقم )61( 

اإىل �سركة بي تي تي بي مينا ليمتد، بحيث ت�سبح احل�س�س النهائية لأطراف التفاقية 

على النحو الآتي:

- )40%( �سركة بي بي اإك�سبلوري�سن اإب�سيلون ليمتد.

- )30%( �سركة مكارم جا�س ديفلومبنت ال ال �سي.

- )20%( �سركة بي تي تي بي مينا ليمتد.

- )10%( �سركة بي �سي عمان فـينت�سرتز ليمتد.

�ملــادة �لثانيـــة

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

�سـدر فـي:   9  من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

�ملـو�فــــق: 23 من مـــــــــــار�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/30

مبنح اجلن�سية العمانية

�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 مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمــتني املرفقـتني.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:   9  من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 23 من مـــــــــــار�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

القائمة رقم )1( باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

ال�ســــــــــــمم

مريـــــــــــــــــم ميـــــــــــــــر حممـــــــــــــد علـــــــــــــي1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

القائمة رقم )2( باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

ال�ســــــــــــمم

اأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم �سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان داود1

اأمينــــــــة بـــــــــي حممــــــــــــــــد عبدالقـــــــــــــــــــــــــــــادر2

اآمنــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــراد عي�ســـــــــــــــــى كنكــــــــــــذاري3

اإكـــــــــــــــــرام اأحمـــــــــــــــــــد �ساهيــــــــــــــن �سليمــــــــــــان4

تهانـــــــــــــــي �سابـــــــــــــــر ال�سيـــــــــــــــــد اأحمـــــــــــــــــــــــــد5

حليمـــــــــــة حممـــــد يو�ســـف حاجــــــي ناجمـــــان6

رول طونـــــــــــــــــــــــي اوهنـــــــــــــــ�س جدريــــــــــــــــــــــــان7

زينـــــــــــــــــــــــــــــب حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــــــــارو8

�سعـــــــــــــــــــــــــــــــــادة علـــــــــــــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــد9

�سميـــــــــــــــــــــــــــــرة �سعيـــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــداللـه10

�سعيـــــــــــــــــــــــــــــــدة علــــــــــــــــــــــــــــي عمـــــــــــــر عي�ســــــــــى11

�سمـــــــــــــــــــــر اأنيــــــــــــــــــ�س اأحمــــــــــــــــــــد القــــــــــــادري12

�سمينــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــد �سليــــــــــــــــــــــــــــــم13

�سهـــــــــــــر بانــــــو تــــاج حممـــــد نــــــــــور حممــــــــــد14

�سيـــــــــــــــــــر بانــــــــــــــــور رم�ســــــــــــــــــــــان عي�ســــــــــــــى15

�سهربــــــــــــــــــــان عبدالرحمــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــوز�س16

�سادقــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــود جـــــــــان حممــــــــــــــــد17

عمــــــــــــــــــــر مهنـــــــــــــد ماأمــــــــــــــــــون اجلندلـــــــــــــــي18

عائ�ســـــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــد عبد الرحمــــــــــــــــــــــــــن19

عائ�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خلفــــــــــــــــــــــــــــان حمــــــــــــــــــــــــــــــد20
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ال�ســــــــــــمم

عابــــدة عبداملجيـــد حاجـــــي ر�ســـــــول بخــــــــ�س21

عبيــــــــــــــــــــــــــــر وارد عيــــــــــــــــــــــــال اآل يو�ســــــــــــــــــــف22

فاطمــــــــــــــــة بـــــــي �سيـــــخ حممــــــــد بن �سيـــــــــــــخ23

فاطمـــــــــــــــــــــــــــــــــة مو�ســــــــــــــــــــــــــــــــــى حممــــــــــــــــــــــــد24

فاطمــــــــــــــة �سالـــــــــح حمـــــــــــــــــــــــــود املغرييــــــــــــة25

كرميـــــــة وحيـــــــــــــــــد بخــــ�س حاجـــــــي الرنـــــــــــد26

لرا مهنـــــــــــــــــــــــــد ماأمـــــــــــــــــــون اجلندلـــــــــــــــــــــــي27

مهنـــــــــــــــد ماأمـــــــــــــــــون حممــــــــــــــــد اجلندلــــــــي28

ماجـــــــــدة مهنــــــــــــــــــد ماأمــــــــــون اجلندلـــــــــــــــي 29

مـــــــــــــــــــاوا ح�ســــــــــــــــــــــن كامبيلــــــــــــــــــو مبيلــــــــــــو30

ممتــــــــــــــــــاز بيجـــــــــم �سيــــــــــخ حممــــــــــود ميـــــاه31

مهــــــــــــــا حممــــــــــود عبدالقــــــــــــــــــــادر علــــــــــــوان32

ميمونــــــــــــــــــــــــــــــة �سليمــــــــــــــــــــــــــان را�ســــــــــــــــــــــــــــــد33

مــــــــــــــــــــــــــــــــــوزة حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نا�ســـــــــــــــــــــــــــــر34

ن�سيــــــــــــــــــــــم بــــــــــــي حممــــــــــد خاجـــــــــــــه ميـــــاه35

نازيـــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر داد قلنـــــــــــــــــــــــــــدر36

جنمـــــــــــــة بيجـــــــــــــم حمبـــوب �ســـــــــاب اأحمــــــــد 37

ن�سريـــــــــــــــن بيجــــــــــــم حممــــــــــــــــــــــــد �سليمـــــــان38

تابع: القائمة رقم )2( باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�ســـام النعمان من الدرجة الثانية ل�سعادة / بوكتـــــاو لينــــاردو ديكامبــــو " القن�سل 

الفخري لل�سلطنة لدى جمهورية الفلبني "، وذلك تقديرا من لدن جاللته - اأعزه اللـه - 

جلهوده واإ�سهاماته الطيبة فـي خدمة العالقات الثنائية.

وقــد �سـدر اأمر املنح بتاريــخ 7 مــن جمادى الأولى 1442هـ ، املوافــــــق 22 مـــن دي�سمرب 2020م.
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اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�ســـام ال�ستحقاق من الدرجة الأولى للربوف�ســور / فـــريـــد �ســـــــــــــولــــــز، وذلك تقديرا 

من لدن جاللته جلهوده واإ�سهاماته العلمية فـي ال�سلطنة خالل الأعوام املا�سية. 

وقــد �سـدر اأمر املنح بتاريــخ 3 مــن �سعبــــــــان 1442هـ ، املوافــــــق 17 مـــن مــــــــار�س 2021م.
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وزارة املاليــــة
 قـــرار وزاري

 رقــم 2021/29
 بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة

)امللحق رقم 1( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل
 ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،

 واإىل الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

اإلـــى البنـــد رقم )33( )م�ستلزمات خدمية( من الف�سل رقم )101( )م�سروفات  ت�ســـاف 

خدمية و�سلعية( من الباب الثاين )امل�سروفات( من دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة

مادة جديدة  اإليها،  امل�سار  املايل  للقانــون  التنفيذيـــة  بالالئحـــة  املرفـــق   )1( رقـــم  امللحــق 

برقم )38( بعنوان " عقود احلرا�سات الأمنية"، وذلك على النحو الآتي:

رقم احل�صاب
دليل احل�صابا�صم احل�صاب بابف�صلبندمادة

38331012
عقود احلرا�سات 

الأمنية

يخ�س�ص للمبالغ التي تتحملها 

الوحدة احلكومية من تكاليف 

عقود احلرا�سات الأمنية املقدمة 

من موؤ�س�سة خدمات الأمن 

وال�سالمة

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

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

�صـدر فـي:   3 /  8 / 1442هـ
املـوافــــق:  17 / 3 /2021م

 �صلطان بن �صامل بن �صعيد احلب�صي
                                                                                وزيــــــــــــــــر املاليــــــــــــــة
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وزارة التــراث وال�سياحــة
قــرار وزاري

 رقـــم 2021/37 
ب�ساأن �سوابط التعامل مع املن�ساآت الفندقية ومكاتب ال�سفر وال�سياحة 

املخالفــة لقــرارات اللجنــة العليــا املعنيــة ببحــث اآليـــة التعامــل 
مــع التطــورات الناجتــة عــن انت�ســار فـيــرو�س كورونــا )كوفـيـــد 19(

التطورات  مع  التعامل  اآلية  بحث  تتوىل  عليا  جلنة  بت�شكيــل  ال�شاميــة  للأوامــر  ا�شتنــادا 

الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا )كوفـيد 19(،

وبناء على قرار اللجنة امل�شار اإليها ب�شاأن تكليف وزارة الرتاث وال�شياحة مبراقبة مدى التزام 

وتفوي�شها  اللجنة،  عن  ال�شادرة  بالقرارات  وال�شياحة  ال�شفر  ومكاتب  الفندقية  املن�شاآت 

مببا�شرة فر�س الغرامات املالية املقررة، واتخاذ اإجراءات غلق املن�شاآت واملكاتب املخالفة،

وبناء على ما تقت�شيه امل�شلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �شاأن التعامل مع املن�شاآت الفندقية ومكاتب ال�شفر وال�شياحة املخالفة لقرارات 

اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�شار فـريو�س كورونا 

انت�شار فـريو�س كورونا  اإطار مكافحة  فـي  ال�شادرة  لها،  املنفذة  والإجراءات   )19 )كوفـيد 

)كوفـيد 19( بال�شوابط املرفقة.

املــادة الثانيــــة

ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

�سـدر فـي:  7  / 8 /1442هـ
املـوافــــق: 21 / 3 /2021م

  �سامل بن حممد املحروقي
                                                      وزيـــــــر التـــــــــراث وال�شياحـــــــة
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 �سوابط التعامل مع المن�ساآت الفندقية ومكاتب ال�سفر وال�سياحة

 المخالفـة لقـرارات اللجنـة العليـا المعنيـة ببحـث اآليــة التعامـل

 مـع التطـورات الناتجـة عـن انت�سـار فـيـرو�س كورونـا )كوفـيــد  19(

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه ال�ضوابط تكون للعبارات والكلمات الآتية املعاين املو�ضحــة قرين 

كل منها:

اللجنــة:

اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�ضار فـريو�س  كورونا 

)كوفـيد 19(.

اجلهات املخت�سة: 

وزارة التجـارة وال�ضناعـة وترويــج ال�ضتثمــار، وزارة ال�ضحـــة، �ضرطــة عمـــان ال�ضلطانيــة، 

واأي جهة اأخرى ذات اخت�ضا�س.

املــادة ) 2 (

ال�ضفر  ومكاتب  الفندقية  املن�ضاآت  التزام  مدى  مراقبة  وال�ضياحة  الرتاث  وزارة  تتوىل 

وال�ضياحة بالقرارات ال�ضادرة عن اللجنة. 

املــادة ) 3 (

ومكاتب  الفندقية  املن�ضاآت  من  تقع  التي  الأفعال  �ضبط  وال�ضياحة  الرتاث  وزارة  تتوىل 

ال�ضفر وال�ضياحة باملخالفة للقرارات ال�ضادرة عن اللجنة.

ولها فـي �ضبيل ذلك اتخاذ الإجراءات والتدابري الآتية:

  اأ - �ضبط املخالفات فـي املن�ضاآت الفندقية ومكاتب ال�ضفر وال�ضياحة، واتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�ضاأنها.

ب - دخول املن�ضاآت الفندقية ومكاتب ال�ضفر وال�ضياحة للتثبت من اللتزام بقرارات اللجنة.

 ج - حترير حم�ضر باملخالفة املرتكبة.
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املــادة ) 4 (

لوزارة الرتاث وال�شياحة ال�شتعانة باجلهات املخت�شة فـي تطبيق اأحكام هذه ال�شوابط.

املــادة ) 5 (

تفر�س على املن�شاآت الفندقية املخالفة للقرارات ال�شادرة عن اللجنة غرامة اإدارية وفقا ملا 

هو حمدد فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه ال�شوابط.

كما تفر�س على مكاتب ال�شفر وال�شياحة املخالفة للقرارات ال�شادرة عن اللجنة غرامة 

اإدارية وفقا ملا هو حمدد فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه ال�شوابط.

وت�شاعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة، مع عدم الإخلل بحق الوزارة فـي غلق املن�شاأة 

اأو املكتب املخالف ملدة �شهر.

املــادة ) 6 (

ح�شاب  اإىل  ح�شيلتها  وحتويل  الغرامات،  قيمة  حت�شيل  وال�شياحة  الرتاث  وزارة  تتوىل 

ال�شندوق املخ�ش�س ملواجهة جائحة كورونا.

املــادة ) 7 (

الدعوى  اإقامة  دون  ال�شوابط  بهذه  املرفق  امللحق  فـي  املحددة  الغرامة  فر�س  يحول  ل 

العمومية فـي مواجهة املن�شاآت الفندقية ومكاتب ال�شفر وال�شياحة املخالفة.

املــادة ) 8 (

ل يحق للمن�شاآت الفندقية ومكاتب ال�شفر وال�شياحة املطالبة باأي تعوي�شات جراء تطبيق 

هذه ال�شوابط، وذلك ا�شتنادا اإىل اتفاقيات اأو عقود اأبرمتها مع الغري، اأو لأي �شبب اآخر. 
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ملحــق رقــم ) 1 (
�سوابط التعامل مع املن�ساآت الفندقية 

املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل 
مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد  19(

مقدار الغرامة املخالفـــــةم
بالريال العماين

1
عدم الت�شجيل فـي من�شة )�شهالة(، 

وعدم تفعيل جهاز )را�شد( املمنوح من قبل اجلهة املعنية
2000

2
عدم التعاقد مع اإحدى املوؤ�ش�شات ال�شحية 

ملعاجلة احلالت املعزولة التي حتتاج اإىل تدخل طبي
1000

3

عدم اإبلغ املخت�شني فـي �شرطة عمان ال�شلطانية

 وقطاع الإغاثة والإيواء عن احلالت املخالفة

 ل�شرتاطات العزل املوؤ�ش�شي

1000

4
ال�شماح للأفراد املعزولني باخلروج من املن�شاأة اأو التنقل 

بني الغرف، والزيارات لهم من اأي فرد من اخلارج
1000

5
رفع اأ�شعار الغرف الفندقية

 املخ�ش�شة للحجر املوؤ�ش�شي املتفق عليها م�شبقا
500

500عدم املحافظة على نظافة املن�شاأة وجودة اخلدمات املقدمة6

7

ال�شماح بعزل اأكرث من �شخ�س فـي غرفة واحدة 

ل تربطهم علقة، وغري قادمني من نف�س الرحلة

 اأو البلد امل�شافر منها

1000

8
عدم الإف�شاح لفريق الإغاثة والإيواء 

عن النزلء امللزمني بالعزل املوؤ�ش�شي
1000

1000عدم تخ�شي�س 3% من الغرف فـي املن�شاأة للحالت امل�شابة9

10

عدم اللتزام بالدليل ال�شرت�شادي

حول الإجراءات الوقائية من فـريو�س كورونا امل�شتجد 

)كوفـيد19( فـي املن�شاآت الفندقية واملطاعم

 واملقاهي امل�شنفة والعاملني فـيها

1000
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ملحــق رقــم ) 2 (
�سوابط التعامل مع مكاتب ال�سفر وال�سياحة 

املخالفة لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل 
مع التطورات الناجتة عن انت�سار فـريو�س كورونا )كوفـيد  19(

املخالفـــــةم
مقدار الغرامة

 بالريال العماين

2000عدم اللتزام با�شتخدام من�شة )�شهالة(1
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 الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
قــرار 

 رقــم 2021/17
باإ�صدار �صوابط تنظيم واإ�صدار الت�صاريح البيئية 

فــي املناطــق االقت�صاديــة اخلا�صــة واملناطــق احلــرة

ا�ستنادا اإىل قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2005/103 باإن�ساء منطقة حرة باملزيونة، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/62 باإن�ساء املنطقة احلرة ب�ساللة، 

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/123 باإن�ساء املنطقة احلرة ب�سحار،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم 

واإ�سدار نظامها،

واإىل نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/79،

العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة  الهيئة  باإن�ساء   2020/105 ال�سلطاين رقم  املر�سوم  واإىل 

واملناطق احلرة وحتديد اخت�سا�ساتها،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/106 باإن�ساء هيئة البيئة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار رقم 2015/326 باإ�سدار الئحة تنظيم الت�ساريح البيئية فـي املنطقة االقت�سادية 

اخلا�سة بالدقم،

واإىل القرار الوزاري رقم 2017/48 باإ�سدار الئحة تنظيم ا�ست�سدار الت�ساريح البيئية،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم الت�ساريح البيئية فـي املناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة، 

باأحكام ال�سوابط املرفقة.
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املــادة الثانيــــة

فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي ال�سوابط املرفقة، تطبق النظم املعمول بها، كما ي�ستمر 

العمل بالت�ساريح البيئية للم�سروعات ال�سارية قبل العمل باأحكام ال�سوابط املرفقة حلني 

انتهاء مدتها.

املــادة الثالثــــة

يلغــى القـــرار رقـــم 2015/326 امل�ســـار اإلــيه، كـــما يلغــى كــل مــا يخالــف ال�سوابـــط املرفقــة 

اأو يتعار�س مع  اأحكامها.

املــادة الرابعـــة

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

�صـدر فـي:   4  من �صعبـــان 1442هـ

املـوافــــق: 18 من مــــــار�س 2021م

د . علــي بن م�صعــود بن علــي ال�صنيــدي 

                                                                        رئيــ�س الهيئــة العامــة 

للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة
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�صوابط تنظيم واإ�صدار الت�صاريح البيئية

 فـي املناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة

الف�صــل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه ال�سوابط يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الهيئــة:
الهيئة العامة للمناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة.

الرئي�س:
رئي�س الهيئة.

الدائرة املخت�صة:
الدائرة املخت�سة ب�سوؤون الرقابة البيئية فـي الهيئة.

القانــون:
نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/46، اأو قانون حماية 

البيئة ومكافحة التلوث ال�ســـادر باملر�ســوم ال�ســــلطانــي رقــم 2001/114، اأو قانون حماية 

اأو قانون   ،2001/115 م�ســادر ميــاه ال�ســرب مــن التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

 ،2003/6 رقم  ال�سلطانــي  باملر�سوم  ال�سادر  الفطرية  االأحياء  و�سون  الطبيعية  املحميات 

بح�سب االأحوال.

املنطقــة:
اأي موقع يقع �سمن املناطق االقت�سادية اخلا�سة واملناطق احلرة.

امل�صــروع:
الن�ساط االقت�سادي الذي يرخ�س باإقامته فـي املنطقــة، �ســواء اتخـــذ �سكل موؤ�س�سة فرديــة 

اأو �سركــة اأو فـــرع ل�سركــة اأو موؤ�س�ســة اأجنبيـــة، ملزاولـــة ن�ســاط جتــاري اأو �سناعــي اأو زراعــي اأو 

�سياحي اأو اإعالمي اأو خدمي اأو مهني اأو تعديني، وي�سمل كذلك االأن�سطة املهنية واحلرفـية 

التي يرخ�س مبزاولتها فـي املنطقة، واأعمال التطوير، واأعمال البناء واالإعمار فـي املنطقة، 

واأي اأن�سطة اأخرى يتطلبها العمل داخل املنطقة.
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مالك امل�صروع:

اأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري مرخ�س له مبزاولة امل�سروع. 

الت�صريح البيئي:

امل�سروع مبزاولة  ملالك  املخت�سة، والتي مبوجبها يرخ�س  الدائرة  التي ت�سدرها  املوافقة 

ن�ساط معني اأو اأكرث بعد التاأكد من �سالمته بيئيا، وي�ستمل على ا�سرتاطات بيئية عامة، 

وا�سرتاطات بيئية فنية لكل م�سروع.

امل�صــدر:

العملية اأو الن�ساط الذي يحتمل اأن يكون �سببا مبا�سرا، اأو غري مبا�سر للتلوث البيئي.

منطقـة العمــل:

االقت�سادية  للمنطقة  البحرية  املياه  اأو  املوانئ  فـي  العائم  اأو  ال�ساحلي  اأو  الربي  املوقع 

اخلال�سة والذي يوجد به م�سدر واحد اأو اأكرث.

الدرا�صــات البيئيــة:

البيئي،  التدقيق  ودرا�سة  البيئية  االإدارة  وخطة  واالجتماعية،  البيئية  التاأثريات  تقييم 

ودرا�سة التاأثريات الرتاكمية للم�سروع، وغريها من الدرا�سات االأخرى فـي جمال مكافحة 

التلوث وحماية البيئة، و�سون مواردها الطبيعية.

درا�صة تقييم التاأثريات البيئية واالجتماعية:

درا�سة علمية منهجية �سادرة عن جهة ا�ست�سارية معتمدة لدى الهيئة، يتم اإعدادها لتقييم 

ما اإذا كانت لفكرة امل�سروع املزمع اإقامته اأي تاأثريات �سارة اأو خماطر حمتملة على البيئة 

اأجل جتنب حدوث  اتخاذها من  الواجب  باالإجراءات االحرتازية  واملجتمع، وو�سع خطة 

هذه االآثار، اأو احلد منها، اأو تقليل خماطرها، وال�سيطرة عليها، بح�سب االأحوال.

خطـة االإدارة البيئية:

درا�سة علمية منهجية �سادرة عن جهة ا�ست�سارية معتمدة لدى الهيئة تت�سمن جمموعة 

من االإجراءات والتدابري التي يجب اأن يتخذها القائمون على امل�سروع للوقاية اأو التخفـيف 

مـــن االآثـــار البيئيـــة ال�سلبـــية اإلــــى امل�ستويــــات املقبولـــة، �ســـواء فـــي مرحلة اإن�ساء امل�سروع، 

اأو ت�سغيله، اأو تفكيكه.
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درا�صة التدقيق البيئي:

درا�سة علمية منهجية �سادرة عن جهة ا�ست�سارية معتمدة لدى الهيئة ملراجعة اأداء امل�سروع 

من الناحية البيئية من اأجل حتديد النواق�س والثغرات التي تت�سبب فـي تلوث بيئي معني، 

ومن ثم و�سع خطة ت�سحيحية ل�سد الثغرات، وت�سويب الو�سع البيئي للم�سروع.

اتفاقيــة بــازل:

اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم فـي نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود املوقعة 

فـي بازل فـي 22 من مار�س 1989م، والتي ان�سمت اإليها ال�سلطنة مبوجب املر�سوم ال�سلطاين 

رقم 94/119.

املـواد اخلطــرة:

املواد الطبيعية اأو امل�سنعة ذات اخلوا�س ال�سارة اأو ال�سامة اأو القابلة لالنفجار اأو اال�ستعال 

اأو التي لها قدرة على اإحداث تاآكل، اأو ذات ن�ساط اإ�سعاعي يزيد على )100( مائة بيكوريل/

غرام وتوجد فـي البيئة بكميات اأو تركيزات من �ساأنها االإ�سرار بخوا�س البيئة، اأو ب�سحة 

االإن�سان، اأو احلياة الفطرية، اأو توؤثر على االأجنة.

املخلفــات اخلطــرة:

النفايات التي حتتفظ ب�سميتها اأو بقابليتها لالنفجار اأو اال�ستعال اأو بقدرتها على اإحداث 

تاآكل اأو لها ن�ساط اإ�سعاعي يزيد على )100( مائة بيكوريل/غرام اأو غريها، وتكون بحكم 

االإن�سان والبيئة  اآخر خطرة على حياة  اأو نتيجة الأي �سبب  طبيعتها وتكوينها وكمياتها، 

�سواء بذاتها، اأو نتيجة ات�سالها بنفايات اأخرى.

املادة الكيميائية املحظورة:

اأي مادة كيميائية حمظور اإدخالها اأو ا�ستريادها اأو ت�سديرها اأو تخزينها اأو نقلها اأو تداولها 

اأو ا�ستعمالها فـي املنطقة.

املادة الكيميائية املقيدة:

ا�ستيــرادها  اأو  باإدخالهـــا  ا�ستـــثناء  وي�سمـــح  ال�ســـوق  فـي  بيعها  حمظور  كيميائية  مادة  اأي 

اأو ت�سديرهــــا اأو تخزينـــها اأو نقلهـــا اأو تداولــها اأو ا�ستعمالها فـي املنطقة وفقــا لل�ســروط 

واالإجراءات التي يحددها القانون وهذه الالئحة.
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املــادة ) 2 (

ت�سري هذه ال�سوابط على امل�سروعات العاملة فـي املنطقة القائمة واجلديدة.

املــادة ) 3 (

يحظر على اأي جهة مزاولة اأي عمل اأو ن�ساط فـي املنطقة ما مل تكن حا�سلة على ت�سريح 

بيئي من الدائرة املخت�سة وفقا الأحكام هذه ال�سوابط. 

كما يلتزم مالك امل�سروع بعدم مزاولة اأي ن�ساط اأو اإقامة اأي م�سدر اأو منطقة عمل اأو تعديل 

اأي منها اأو اإلغائها اأو التخلي عنها اأو الت�سرف فـي ملكيتها باأي �سورة اإال بعد احل�سول 

على ت�سريح بيئي من الدائرة املخت�سة وفقا الأحكام هذه ال�سوابط.

املــادة ) 4 (

البيئة،  على  خطورتها  درجة  على  بناء  فئات  اإىل  املنطقة  على  املقامة  امل�سروعات  ت�سنف 

االإنتاج والطاقة  فـي  امل�ستخدمة  واملواد  اإىل طبيعتها وموقعها  باال�ستناد  االإن�سان  و�سحة 

االإنتاجية، ويتم اعتماد هذا الت�سنيف بقرار من الرئي�س، وذلك مبا ال يتعار�س مع الئحة 

تنظيم ا�ست�سدار الت�ساريح البيئية.

املــادة ) 5 (

يجـــب عــلى مالك امل�سروع التقيد بالتدابري واال�سرتاطات البيئية العامة والفنية الواردة 

فـي القانون، واالأحكام الواردة فـي هذه ال�سوابط ، والت�سريح البيئي فـي مراحل التخطيط، 

واالإن�ساء، والت�سغيل، والتفكيك.

الف�صــل الثانــي

اإجراءات احل�صول على الت�صاريح البيئية ور�صوم اإ�صدارها وجتديدها

املــادة ) 6 (

به  مرفقا  الغر�س،  لهذا  املعد  النموذج  على  البيئي  الت�سريح  على  احل�سول  طلب  يقدم 

امل�ستندات والبيانات التي حتددها الهيئة.

ويجوز للهيئة معاينة موقع امل�سروع وما عليه من من�ساآت ومرافق ومعدات، وطلب ما تراه 

مــن اإي�ساحــات، اأو ا�ستف�ســـارات الزمــة للبت فـي الطلب، على اأن يكون التقدم بهذا الطلب 

وفقا لالآتي: 
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الفئة االأوىل: امل�سروعــات الــواردة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه ال�سوابط، وتتطلب 

تقدمي درا�سة تقييم التاأثريات البيئية واالجتماعية.

الفئة الثانية: امل�سروعـــــات ذات اخلطـــورة البيئيــــة املتو�سطـــة، وتتطلـــب تقديـــــم خطــــة 

االإدارة البيئية.

الفئة الثالثة: امل�سروعات ذات اخلطورة البيئية املتدنية، وتتطلب االلتزام باال�سرتاطات 

اإىل  البيئية الفنية، دون احلاجة  البيئية العامة املحددة واال�سرتاطات 

االإدارة  خطة  اأو  واالجتماعية،  البيئية  التاأثريات  تقييم  درا�سة  تقدمي 

البيئية.

املــادة ) 7 (

تتوىل الدائرة املخت�سة درا�سة طلبات الت�سريح البيئي، وجتديده، والبت فـيه على النحو 

االآتي:

الفئة االأوىل: خالل )30( ثالثني يوم عمل. 

الفئة الثانية: خالل )10( ع�سرة اأيام عمل.

الفئة الثالثة: خالل )5( خم�سة اأيام عمل.

والبيانــات  امل�ستنــدات  كافــة  الطلــب  ا�ستكمــال  تاريــخ  مــن  املذكـــورة  املـــدد  احت�ســاب  ويبــداأ 

والدرا�سات املطلوبة، وفـي حالة رف�س الطلب يجب اأن يكون القرار م�سببا.

املــادة ) 8 (

املخت�سة  الدائرة  اعتماد  بعد  االأوىل  للفئة  بالن�سبة  للم�سروع  البيئي  الت�سريح  ي�سدر 

لدرا�سة تقييم التاأثريات البيئية واالجتماعية، وي�سدر بالن�سبة للفئتني الثانية، والثالثة 

فـي مرحلة ما قبل اإقامة امل�سروع.

املــادة ) 9 (

توافر  من  والتاأكد  التحقق،  بعد  للم�سروع  البيئي  الت�سريح  املخت�ســة  الدائـــرة  ت�ســـدر 

املتطلبات البيئية املقررة وفقا الأحكام القانون وهذه ال�سوابط، وا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
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املــادة ) 10 (

مماثلة.  اأخرى  مدد  اإىل  للتجديد  قابلة  �سنوات  ثالث   )3( البيئي  الت�سريح  مدة  تكون 

ويجوز للدائرة املخت�سة تعديل الت�سريح البيئي بعد �سدوره بقرار م�سبب مبني على اأحكام 

القانون وهذه ال�سوابط، وتتوىل الدائرة املخت�سة اإبالغ مالك امل�سروع خطيا على عنوانه 

التعديل، وعلى مالك  تاريخ  تزيد على )15( خم�سة ع�سر يوما من  بذلك خالل مدة ال 

امل�سروع ت�سحيح اأو�ساعه وفقا لذلك خالل مدة ال تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ 

ت�سلمه االإخطار قابلة للتمديد اإىل مدة واحدة اأخرى مماثلة.

املــادة ) 11 (

الهيئة  اإخطار  الثانية  اأو  االأوىل  الفئة  فـي  املدرجة  االقت�سادية  لالأن�سطة  بالن�سبة  يجب 

قبل  للت�سغيل،  املحدد  وبالتاريخ  املقررة  البيئية  والتدابري  اال�سرتاطات  با�ستيفاء  كتابيا 

)30( ثالثني يوما على االأقل من الت�سغيل.

ويجب على مكتب اال�ست�سارات البيئية الذي اأعد الدرا�سة البيئية للم�سروع زيارة امل�سروع 

واإعداد  املخت�سة،  الدائرة  اأكرث من  اأو  الت�سغيل مع ممثل  يوما من  )30( ثالثني  خالل 

تقرير مبدى التزام امل�سروع باال�سرتاطات والتدابري البيئية املقررة فـي الدرا�سة البيئية، 

والت�سريــــح البيئــــي، وموافــــاة الهيئـــة بـه خالل مدة ال تزيد على )14( اأربعة ع�سر يوما 

من تاريخ الزيارة.

املــادة ) 12 (

يجب التقدم بطلب جتديد الت�سريح البيئي قبل انتهائه مبدة ال تقل عن )30( ثالثني 

االإدارية  الغرامة  تفر�س  املدة  هذه  قبل  الطلب  تقدمي  عن  التخلف  حال  وفـي  يوما، 

بذلك،  االإخالل  حال  وفـي  ال�سوابط،  بهذه  املرفق   )2( رقم  امللحق  فـي  عليها  املن�سو�س 

اأيام على انتهاء الت�سريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد  وعند انق�ساء )10( ع�سرة 

تقوم الهيئة بتح�سيل الغرامة االإدارية املن�سو�س عليها فـي امللحق رقــم )2( املرفـق بهذه 

ال�سوابط، باالإ�سافة اإىل الغرامة االأوىل. 

وذلك باالإ�سافة اإىل حت�سيل ر�سوم جتديد الت�سريح البيئي منذ تاريخ انتهائه.

وت�ساعف الغرامة االإدارية املقررة لكل )10( ع�سرة اأيام الحقة على انتهاء مدة )10( االأيام 

الع�سرة املحددة فـي الفقرة االأوىل من هذه املادة، ومبا ال يزيد على )4( اأربعة اأ�سعاف.
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الف�صــل الثالــث
الدرا�صــات البيئيــة

املــادة ) 13 (
يجب على مالك امل�سروع اأخذ موافقة الدائرة املخت�سة على اإعداد الدرا�سات البيئية، وذلك 

وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س.

املــادة ) 14 (
يجب على مالك امل�سروع اإعداد الدرا�سات البيئية من قبل اأحد مكاتب اال�ست�سارات البيئية 

املرخ�سة فـي ال�سلطنة، واملعتمدة لدى الهيئة.

املــادة ) 15 (
يجب على مالك امل�سروع االلتزام بكافة اال�سرتاطات، والتدابري الواردة فـي درا�سة تقييم 

التاأثريات البيئية واالجتماعية املعتمدة ملنطقة االإدارة والت�سغيل، وخطة االإدارة البيئية 

املنبثقة عنها. 

الواقع �سمن املنطقة املذكورة فـي الفقرة االأوىل من هذه  امل�سروع  كما يجب على مالك 

املادة احل�سول على الت�ساريح البيئية الالزمة قبل البدء فـيه.

املــادة ) 16 (
ت�سويب  وخطة  واال�سرتاطات،  واملعايري  بالتو�سيات  االلتزام  امل�سروع  مالك  على  يجب 

االأو�ساع الواردة فـي تقارير الدرا�سات البيئية خالل املدة الزمنية املحددة فـيها.

املــادة ) 17 (
يجوز للدائرة املخت�سة اإلزام م�سروع غري مدرج فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذه ال�سوابط 

باإجراء درا�سة تقييم التاأثريات البيئية واالجتماعية فـي حال تقييمه �سمن فئة اخلطورة 

البيئية العالية. 

املــادة ) 18 (
التاأثيــرات البيئيـــة واالجتماعيـــة  اإذا تبـــني مــن خالل درا�سة تقييم  للدائرة املخت�ســــة - 

للم�سروع اأنه قد يت�سبب فـي اآثار بيئية �سلبية ج�سيمة، واأن خطة االإدارة البيئية غري كافـية 

ملعاجلة هذه االآثار - اأن ت�سدر قرارا برف�س الدرا�سة، اأو بطلب تعديلها، اأو تعديل خطة 

االإدارة البيئية املنبثقة عنها.

وفـي حال التعديل تقوم الدائرة املخت�سة باإعادة التقييم، فاإذا تبني اأن التعديل الذي مت مل 

ياأت متوافقا والتعديالت املطلوب اإجراوؤها على الدائرة املخت�سة رف�س الدرا�سة بقرار م�سبب.
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الف�صــل الرابــع

درا�صــة التدقيــق البيئــي

املــادة ) 19 (

املخت�سة  الدائرة  بناء على طلب  البيئي  التدقيق  درا�سة  اإجراء  امل�سروع  يجب على مالك 

خالل املدة التي حتددها، وذلك فـي اأي من احلاالت االآتية:

1 - عند وجود �سكوى حول اأ�سرار �سحية اأو تلوث بيئي ناجت عن عمليات اأو اأن�سطة 

تتم فـي امل�سروع.

2 - وقوع حادث نتج عنه �سرر بيئي.

3 - اإذا ثبت عن التفتي�س اأو تقارير الر�سد البيئي اأن امل�سروع قد ت�سبب فـي اإحداث 

اأ�ســـرار للبيئـــة، كانبعـــاث ملوثـــات اإلـــى الهــــواء اأو ت�سريــــف خملفــات اإىل الرتبة 

اأو البيئة البحرية اأو م�سادر املياه برتكيز يزيد على احلدود امل�سموح بها.

4 - اإذا كان اإجراء درا�سة التدقيق البيئي اأحد متطلبات خطة االإدارة البيئية اأو درا�سة 

عليها  املن�سو�س  البيئية  اال�سرتاطات  اأو  واالجتماعية  البيئية  التاأثريات  تقييم 

فـي الت�سريح البيئي.

املــادة ) 20 (

يجب على مالك امل�سروع االلتزام بالتو�سيات الواردة فـي خطة ت�سويب االأو�ساع الناجتة 

عن درا�سة التدقيق البيئي خالل املدة الزمنية التي حتددها الدائرة املخت�سة.

الف�صــل اخلامــ�س

ال�صجــل البيئــي وتقاريــر الر�صــد البيئــي

املــادة ) 21 (

يلتزم مالك امل�سروع باإن�ساء �سجل بيئي وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س، ي�ستمل على جميع 

البيانات واملعلومات البيئية ومن بينها:

1 - ر�سد وت�سجيل البيانات اخلا�سة باالنبعاثات الغازية واملخلفات الناجتة عن امل�سروع 

واملواد اخلطرة التي يتعامل معها.

2 - الفحو�سات املخربية ونتائج قيا�س برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها 

امل�سروع.

3 - اأي بيانات اأو معلومات اأخرى تطلبها الدائرة املخت�سة.
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املــادة ) 22 (

يجب على مالك امل�سروع موافاة الدائرة املخت�سة بتقارير الر�سد البيئي املت�سمنة للبيانات 

املادة )21( من هذه  فـي  عليه  واملن�سو�س  البيئي  ال�سجل  فـي  الواردة  البيئية  واملعلومات 

ال�سوابط وفقا للنموذج املعد لهذا الغر�س.

املــادة ) 23 (

البيئي  ال�سجل  فـي  الواردة  واملعلومات  البيانات  دقة  عن  م�سوؤوال  امل�سروع  مالك  يكون 

و�سحتها، ودقة و�سحة تقارير الر�سد البيئي، ويجب على القائمني على امل�سروع متكني 

دخـــول موظفـــي الهيئــة املخت�ســني ملوقع امل�سروع، وت�سهيل اطالعهم على ال�سجل البيئي 

فـي اأثناء املعاينة امليدانية للم�سروع، وتوفـري البيانات واملعلومات الالزمة لذلك. 

واملعلومات  البيانات  اأن  من  للتاأكد  الالزم  واإجراء  العينات  وفح�س  جمع  للهيئة  ويجوز 

الواردة فـي ال�سجل البيئي وتقارير الر�سد البيئي �سحيحة ودقيقة.

املــادة ) 24 (

ب�سكل  ومبان  من�ساآت  من  عليها  وما  امل�سروع  عليها  املقام  املواقع  تفتي�س  للهيئة  يحق 

مفاجئ، اأو بتن�سيق م�سبق للتحقق من مدى االلتزام باال�سرتاطات البيئية العامة املحددة 

واال�سرتاطات البيئية الفنية، كما يحق ملفت�سي الهيئة اأخذ عينات ع�سوائية لتحليلها.

ويجب على مالك امل�سروع ت�سحيح الو�سع البيئي الوارد فـي تقارير التفتي�س خالل املدة 

التي حتددها الدائرة املخت�سة.

املــادة ) 25 (

وب�سكل فوري  املبادرة  بيئي  القائمني عليه عند وقوع حادث  اأو  امل�سروع  يجب على مالك 

املخت�سة  الدائرة  العالقة فور وقوعه، مع تزويد  ذات  املخت�سة، واجلهات  الدائرة  باإبالغ 

خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ وقوع احلادث بتقرير مف�سل عنه وحتديد اأ�سباب 

لذلك،  نتيجة  م�ستقبال  واملتوقعة  الواقعة  االأ�سرار  بحجم  وبيان  عنه  وامل�سوؤول  احلادث 

ملعاجلة  الالزمة  التكاليف  وحتمله  بتنفـيذها،  التزامه  مع  ملعاجلته،  الزمنية  واخلطة 

الو�سع البيئي، واإعادته اإىل الو�سع الطبيعي.

املــادة ) 26 (

تعد البيانات واملعلومات الواردة فـي تقارير الر�سد البيئي واأي بيانات اأو معلومات يطلع 

عليهـــا اأو يتح�ســـل عليهـــا عــن امل�سروع �سرية، وال يجوز ملوظفـي الهيئة االإف�ساح عنها اإال 

فـي االأحوال املقررة قانونا.
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الف�صـــل ال�صــاد�س

املــواد واملخلفــات اخلطــرة

املــادة ) 27 (

تتوىل الدائرة املخت�سة االآتي:

1 - ت�سنيف املواد الكيميائية مبا يتوافق مع الت�سنيفات الدولية، ومنها النظام املن�سق 

عامليا لت�سنيف املواد الكيميائية وو�سمها.

2 - و�ســـع اأدلــــة اإر�ساديـــة جلميـــع مراحــــل اإجـــراءات حتقيـــق االإدارة ال�سليمة للمواد 

الكيميائية.

3 - ح�سر املواد الكيميائية املحظورة واملقيدة واملتعاملني معها.

4 - جمــع البيانـــات واملعلومـــات املتعلقــة بظــروف ا�ستخــدام املــواد الكيميائيــة، ونقلهــا 

وتخزينها، وتداولها، والتخل�س منها.

املــادة ) 28 (

كمخلفات  الناجتة  اأو  امل�سنعة  اأو  امل�ستخدمة  اخلطرة  املواد  ت�سجيل  امل�سروع  على  يجب 

لالأ�س�س  وفقا  معها  للتعامل  الالزمة  الت�ساريح  على  واحل�سول  املخت�سة،  الدائرة  لدى 

وال�سوابط املحددة قانونا واإجراءات اتفاقية بازل.

املــادة ) 29 (

اخلا�سة  واملخططات  واخلرائط  باملعلومات  املخت�سة  الدائرة  تزويد  امل�سروع  على  يجب 

مبواقع تخزين وا�ستخدام املواد امل�سعة، املعتمدة من قبل اجلهات املخت�سة.

املــادة ) 30 (

يحظر ا�سترياد اأو ت�سدير املواد اخلطرة، واأي خملفات خطرة مدرجة فـي اتفاقية بازل، 

دون احل�سول على ت�سريح من الدائرة املخت�سة.

املــادة ) 31 (

اأو التعامل مع املواد الكيميائية املقيدة، دون احل�سول على ت�سريح من  يحظر ا�ستخدام 

حال  فـي  للهيئة  ويجوز  قانونا،  املحددة  واالإجراءات  لل�سروط  ووفقا  املخت�سة،  الدائرة 

خمالفة اأي من ذلك وقف امل�سروع من ا�ستخدام املواد الكيميائية املقيدة، اأو التعامل معها.
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املــادة ) 32 (

يجب على امل�ستورد وامل�سروع بالت�سامن عند ثبوت اإدخال مواد كيميائية حمظورة اأو مواد 

خطرة اأو خملفات خطرة اإىل املنطقة ب�سورة غري م�سروعة كالتهريب، اأو وفق بيانات غري 

نفقتهما  وعلى  فورا،  اإرجاعها  بذلك،  بيئي  ترخي�س  وجود  عدم  اأو  م�سللة،  اأو  �سحيحة 

التخل�س  مرافــــق  فـيها  تتوفـــــر  دولــــــة  اأي  اإىل  ت�سديرها  اإعادة  اأو  امل�سدرة،  الدولة  اإىل 

مـــن املخلفات اخلطرة خالل املدة التي حتددها الدائرة املخت�سة، ومبا يتفق مع اإجراءات 

اتفاقية بازل، مع حتملهما كافة الغرامات، والنفقات، واخل�سائر التي ت�سببا فـيها. 

وللهيئة فـي حالة عدم التزامهما تكليف من تراه منا�سبا للقيام بذلك على نفقتهما.

املــادة ) 33 (

امل�ستنفدة لطبقة االأوزون  املواد  اإعادة ت�سدير  اأو  اأو ت�سدير  ا�سترياد  امل�سروع  يحظر على 

وبدائلهـــا واالأجهـــزة واملعـــدات واملنتـــجات املحتويـــة عليهـــا، دون احل�ســـول علــــى ت�سريــح 

من الدائرة املخت�سة.

املــادة ) 34 (

منافذ  عرب  اخلطرة  املخلفات  اأو  اخلطرة  املواد  با�سترياد  يقوم  الذي  امل�سروع  على  يجب 

املنطقة، نقلها اإىل املكان املخ�س�س لها ح�سب الت�سريح ال�سادر من الدائرة املخت�سة فـي مدة 

اأق�ساها )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ و�سول ال�سحنة، ويجب على ال�سركة امل�سغلة للمنفذ 

البحري اأو اجلوي، اإخطار الدائرة املخت�سة كتابيا بامل�سروعات غري امللتزمة باملدة املحددة، 

ال�سحنة،  ت�سدير  اإعادة  على  املرتتبة  التكاليف  جميع  امل�سروع  يتحمل  احلالة  هذه  وفـي 

وذلك دون االإخالل باجلزاءات املرتتبة على ذلك.

الف�صــل ال�صابــع

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 35 (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث واأي 

قانون اآخر، تفر�س على كل من يخالف اأحكام هذه ال�سوابط اأحد اجلزاءات االإدارية االآتية:

1 - االإنذار واإخطار مالك امل�سروع بت�سحيح االأو�ساع خالل اأجل حمدد.

2 - فر�س غرامة اإدارية على النحو الوارد  فـي امللحق رقم )2( املرفق بهذه ال�سوابط. 
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3 - وقف العمل فـي امل�سروع ملدة ال تزيد على )90( ت�سعني يوما قابلة للتجديد ملدة 

اأخرى مماثلة.

4 - اإلغاء الت�سريح البيئي.

5 - اإلغاء ترخي�س مزاولة الن�ساط.

وال يجوز للهيئة اتخاذ االإجراءات املن�سو�س عليها فـي البــنود )3، 4، 5( مـــن هـــذه املادة 

اإال بعد اإخطار مالك امل�سروع باملخالفة املن�سوبة اإليه، وحتديد اأجل لت�سحيحها، وانق�ساء 

ذلك االأجل دون ت�سحيح املخالفة.

الف�صــل الثامــن

التظلمــات

املــادة ) 36 (

يخطر مالك امل�سروع اأو من ميثله قانونا بالقرارات ال�سادرة وفقا الأحكام هذه ال�سوابط 

اأي  اأيام عمل، ويجوز التظلم من  على العنوان املدون ب�سجالت الهيئة خالل )5( خم�سة 

قــــرار خــــــالل )60( �ستني يوما من تاريخ االإخطار، اأو العلم اليقيني بالقرار املتظلم ب�ساأنه، 

ويجب على الهيئة البت فـي التظلم واإبالغ مقدم التظلم فـي مدة ال جتاوز )30( ثالثني 

يوما. 

وفـي جميع االأحوال، يكون قرار الرئي�س ال�سادر فـي التظلم نهائيا.

الف�صــل التا�صــع

الر�صــوم

املــادة ) 37 (

ب�ســاأن  الهيئــة  تتقا�ساهــا  التي  بالر�سوم  قرارا  املالية  وزارة  موافقة  بعد  الرئي�س  ي�سدر 

الت�ساريح البيئية، واعتماد مكاتب اال�ست�سارات البيئية لدى الهيئة.
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امللحــق رقــم ) 1 (

امل�صروعات التي تتطلب اإعداد درا�صة تقييم للآثار البيئية واالجتماعية

و�صــف امل�صــروعم

تطوير واإدارة املدن ال�سناعية1

تطوير واإدارة قرى التخزين اللوج�ستي مب�ساحة )10( ع�سرة هكتارات فاأكرث2

تطوير واإدارة موانئ ال�سيد وجممعات ال�سناعات ال�سمكية3

4
تطوير واإدارة حدائق خزانات املواد الكيماوية والنفطية مب�ساحة 

)5( خم�سة هكتارات فاأكرث

تطوير واإدارة القرى ال�سياحية مب�ساحة )10( ع�سرة هكتارات فاأكرث5

م�سافـي النفط وال�سناعات الكيماوية والبرتوكيماوية6

ال�سناعات الثقيلة7

مرافق ا�ستقبال ومعاجلة والتخل�س من النفايات اخلطرة وغري اخلطرة8

اإن�ساء االأر�سفة ال�سينائية9

10
اال�ستزراع ال�سمكي بقدرة اإنتاجية اأكرب من )500( خم�سمائة طن فـي العام 

لالأنواع امل�ستوطنة، وباأي اإنتاجية كانت لالأنواع الغريبة

حمطات توليد الكهرباء11

12
حمطات حتلية مياه البحر بطاقة اإنتاجية 

اأكرث من )1.000.000( مليون مرت مكعب �سنويا
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 امللحــق رقــم ) 2 (

املخالفــات والغرامــات االإداريــة

نــوع املخالفــةم
قيمة الغرامة االإدارية بالريال العماين

الفئة 
االأولى

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثالثة

1

تعديل امل�سدر اأو منطقة العمل 

القائمة بالتو�سعة اأو االإ�سافة قبل 

احل�سول على الت�سريح البيئي الالزم

 )5000(

خم�سة اآالف

 )1000(

األف 

 )300(

ثالثمائة

2

ت�سريف ملوثات البيئة 

اأو املخلفات التي توؤدي اإىل االإخالل 

باالأنظمة االإيكولوجية للبيئة 

ومبواردها الطبيعية اأو مبناطق 

�سون الطبيعة باملنطقة

 )5000(

خم�سة اآالف

)2000(

 األفان 

 )500(

خم�سمائة

3

عدم االلتزام بالتدابري 

واال�سرتاطات البيئية العامة

 الواردة فـي الت�سريح البيئي

 )2000(

األفان

 )500(

خم�سمائة

 )200(

مائتان

4

عدم االلتزام بالتدابري 

واال�سرتاطات البيئية الفنية

 الواردة فـي الت�سريح البيئي

 )5000(

خم�سة اآالف

 )2000(

األفان 

 )500(

خم�سمائة

5

عدم االلتزام بتقدمي طلب جتديد 

الت�سريح البيئي خالل مدة )30( 

الثالثني يوما قبل انتهائه

 )1500(

األف 

وخم�سمائة 

 )500(

خم�سمائة 

 )50(

خم�سون 

6

عدم االلتزام بتجديد الت�سريح 

البيئي خالل )10( ع�سرة اأيام

 من تاريخ انتهائه

 )3000(

ثالثة اآالف

 )1000(

األف 

 )100(

مائة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

نــوع املخالفــةم
قيمة الغرامة االإدارية بالريال العماين

الفئة 
االأولى

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثالثة

7

عدم االلتزام بتقدمي التقرير الوارد 

فـي املادة )12( خالل مدة اأق�ساها 

)14( اأربعة ع�سر يوما من تاريخ

 زيارة اال�ست�ساري البيئي، 

وخمت�سي الدائرة املخت�سة، وتفر�س 

على الطرف املت�سبب فـي التاأخري

 )1000(

األف

 )500(

خم�سمائة
-

8

البدء فـي الت�سغيل دون اإخطار 

الهيئة كتابيا با�ستيفاء اال�سرتاطات 

والتدابري البيئية

)1000(

 األف 

 )400(

اأربعمائة 

 )50(

خم�سون

9

عدم االلتزام بالتو�سيات واملعايري 

واال�سرتاطات وخطة ت�سويب 

االأو�ساع الواردة فـي تقارير الدرا�سات 

البيئية خالل املدد الزمنية 

التي حتددها الهيئة

 )3000(

ثالثة اآالف

)1000(

 األف

 )100(

مائة 

10

عدم االلتزام باإجراء الدرا�سات البيئية 

بناء على طلب الدائرة املخت�سة 

خالل املدة املحددة

 )3000(

ثالثة اآالف

 )1000(

األف 

)100(

 مائة

11

عدم االلتزام باإن�ساء ال�سجل البيئي 

الذي يحتوي على البيانات واملعلومات 

البيئية، اأو عدم االلتزام بتقدمي تقارير 

الر�سد البيئي خالل املدة املحددة

)2000(

 األفان

 )500(

خم�سمائة

 )200(

مائتان

تابــع: امللحـق رقـم ) 2 ( املخالفــات والغرامــات االإداريــة
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نــوع املخالفــةم
قيمة الغرامة االإدارية بالريال العماين

الفئة 
االأولى

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثالثة

12

عدم االلتزام بت�سحيح الو�سع البيئي 

الوارد فـي تقارير التفتي�س خالل املدة 

التي حتددها الدائرة املخت�سة

)1000(

 األف 

 )500(

خم�سمائة

 )100(

مائة 

13

عدم االلتزام باإبالغ الدائرة املخت�سة 

باحلوادث البيئية، اأو عدم تزويد 

الدائرة املخت�سة بالتقرير املف�سل

 عن احلادث خالل )14( اأربعة ع�سر 

يوما من تاريخ وقوعه

)1000(

األف 

 )500(

خم�سمائة

 )100(

مائة

14

عدم االلتزام مبعاجلة الو�سع البيئي 

نتيجة احلوادث البيئية واإعادته اإىل 

الو�سع الطبيعي

)2000(

األفان

 )1000(

األف

 )100(

مائة 

15

التعامل مع املواد اخلطرة امل�ستخدمة 

اأو امل�سنعة اأو الناجتة دون احل�سول 

على الت�سريح الالزم من الهيئة

)1000(

األف

 )500(

خم�سمائة

 )100(

مائة

16

ت�سليل البيانات املل�سقة على 

احلاويات، اأو العبوات، اأو التقارير 

اخلا�سة باملواد واملخلفات اخلطرة

 )30000(

ثالثون األفا

 )10000(

ع�سرة اآالف

 )500(

خم�سمائة

17

عدم تزويد الدائرة املخت�سة 

باملعلومات واخلرائط واملخططات 

اخلا�سة مبواقع تخزين 

وا�ستخدام املواد امل�سعة، املعتمدة 

من قبل اجلهات املخت�سة

 )2000(

األفان

 )1000(

األف 

 )300(

ثالثمائة

تابــع: امللحـق رقـم ) 2 ( املخالفــات والغرامــات االإداريــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

نــوع املخالفــةم
قيمة الغرامة االإدارية بالريال العماين

الفئة 
االأولى

الفئة 
الثانية

الفئة 
الثالثة

18

ا�سترياد اأو ت�سدير املواد اخلطرة

 واأي خملفات خطرة مدرجة

 فـي اتفاقية بازل، دون احل�سول

 على ت�سريح من الدائرة املخت�سة

 )2000(

األفان

)1000(

 األف

 )300(

ثالثمائة

19

اإدخال مواد كيميائية حمظورة

 اأو مواد خطرة اأو خملفات خطرة

 اإىل املنطقة ب�سورة غري م�سروعة

 )30000(

ثالثون األفا

 )10000(

ع�سرة اآالف

 )500(

خم�سمائة

20

ا�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير 

املواد امل�ستنفدة لطبقة االأوزون 

وبدائلها واالأجهزة واملعدات واملنتجات 

املحتوية عليها، دون احل�سول

 على ت�سريح من الدائرة املخت�سة

)2000(

 األفان

)1000(

 األف

 )300(

ثالثمائة

21

عدم االلتزام بنقل املواد اخلطرة

 اأو املخلفات اخلطرة امل�ستوردة عرب 

منافذ املنطقة اإىل املكان املخ�س�س لها 

ح�سب الت�سريح ال�سادر من الدائرة 

املخت�سة فـي مدة اأق�ساها )5( خم�سة 

اأيام عمل من تاريخ و�سول ال�سحنة

 )2000(

األفان

 )1000(

األف 

 )300(

ثالثمائة

تابــع: امللحـق رقـم ) 2 ( املخالفــات والغرامــات االإداريــة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

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 ) ا�س فـي بيتي �سحار للن�سيج ( تقدمـــوا اإىل املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة 

هـذا  على  االعتـرا�س  فـــي  احلـق  مت�ســرر  ولكــل  عماليـة،  نقابــة  ت�سجيـل  بطلـب  بالــوزارة 

الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإىل جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة 

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�س، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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: 142426

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة جمتمعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142978

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, ت�سحيم املركبات, غ�سل املركبات, تلميع املركبات, �سيانة املركبات, 

تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العبقري احلديث للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143389

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور جموهرات, حلي �سغرية للمجوهرات, خيوط ذهبية جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة ال�سرنديب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143912

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة حكايات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139357

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الـتاأمني، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون العقارية، ا�ستثمارات روؤو�س الأموال، 

ال�ست�سارات املالية، الإدارة املالية، اخلدمات التمويلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة همام لال�ستثمار ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 30 الدمام،32221، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140169

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه من اللوجنان غري كحولية، خال�سات فواكه من اللوجنان غري كحولية 

اأ�سا�سا من خال�سات  م�سروبات غري كحولية حم�سرة  امل�سروبات،  فـي حت�سري  ت�ستخدم 

لغايات طبية(، م�سروبات غازية حم�سرة  املغذية )لي�ست  واملواد  والفـيتامينات  اللوجنان 

اأ�سا�سا من خال�سات اللوجنان والفـيتامينات )لي�ست لغايات طبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيه اإم 80 اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 111، ت�سارات ميوانغ رود، رونغ ميوانغ �سب-دي�سرتيكت، باثوم وان 

دي�سرتيكت، بانكوك 10330، تايلند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142602

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  والبحثية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 

الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة 

اأو حتويل  فتح  اأو  لو�سل  واأدوات  اأجهزة  والتعليم،  والإنقاذ  والفح�س  والختبار  والك�سف 

اأجهزة واأدوات  اأو ا�ستخدام الطاقة الكهربائية،  اأو التحكم فـي توزيع  اأو تنظيم  اأو تكثيف 

ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ اأو معاجلة ال�سوت اأو ال�سور اأو البيانات، و�سائط م�سجلة وقابلة 

اآليات  فارغة،  قيا�سية  اأو  رقمية  وتخزين  ت�سجيل  و�سائط  كمبيوتر،  برجميات  للتنزيل، 

كمبيوتر  اأجهزة  حا�سبة،  اآلت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

للغوا�سني،  اأذن  �سدادات  للغوا�سني،  اأقنعة  غو�س،  بذلت  بالكمبيوتر،  امللحقة  والأجهزة 

مالقط اأنفـية للغوا�سني وال�سباحني، قفازات للغوا�سني، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق، اأجهزة ملعاجلة معامالت البطاقات والبيانات املتعلقة بها وملعاجلة 

املدفوعات، اأجهزة للتحقق من البيانات على بطاقات م�سجلة مغناطي�سيا، اأجهزة التحقق 

الإلكرتوين، بطاقات م�سفرة، بطاقات ذكية فارغة، بطاقات دارات متكاملة فارغة )بطاقات 

ذكية فارغة(، خرطو�سات واأقرا�س واأ�سرطة وبطاقات وغريها من مواد الت�سجيل، وجميعها 

والبيانات،  الكمبيوتر  برامج  ولتحميل  البيانات  لتخزين  و/اأو  معاجلة  و/اأو  لتجميع 

و/اأو  لإدخال  اأجهزة  الفـيديو،  ت�سجيالت  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات  حامالت 

كمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  البيانات،  معاجلة  و/اأو  تخزين  و/اأو  اإخراج 

الكمبيوتر،  برجميات  الكمبيوتر،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  كمبيوتر،  وبرامج  برجميات 

اأجهزة حو�سبة واأجهزة طباعة، بطاقات مغناطي�سية، بطاقات )قابلة  ذاكرات للكمبيوتر، 

ات�سالت،  اأجهزة  متكاملة،  دارات  حتمل  بطاقات  مغناطي�سيا،  وم�سجلة  ذكية  للربجمة( 

اآلت  البطاقات،  قارئات  امل�سفرة،  البطاقات  )قراءة(  �سيفرة  لفك  اأجهزة  هواتف،  اأجهزة 

ال�سريحة،  بطاقات  قارئات  الذكية،  البطاقات  قارئات  املتكاملة،  الدارات  لبطاقات  قراءة 

�سرائح الدارات املتكاملة، برجميات التطبيقات، ماكينات �سراف اآيل اأوتوماتيكية، ماكينات 

النقد والبطاقات امل�سرفـية الأوتوماتيكية، البطاقات امل�سرفـية )م�سفرة اأو مغناطي�سية( 

بطاقات  بالآلة،  قراءتها  ميكن  م�سرفـية  بطاقات  اخل�سومات،  اأو  الئتمانية  لالأغرا�س 

�سحن )م�سفرة اأو مغناطي�سية(، بطاقات دارات متكاملة )بطاقات ذكية(، بطاقات كمبيوتر 

)ذكية(، بطاقات ذكية )بطاقات ميكن قراءتها بالآلة(، بطاقات تخزين )بطاقات ذكية(، 
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اأو  التوثيق  لأغرا�س  اأمنية  مبعامل  م�سفرة  بطاقات  اإلكرتونية،  �سرائح  ت�سم  بطاقات 

اأمنية  اأجهزة  اخلدمة،  ذاتية  م�سرفـية  اأجهزة  اإلكرتونية،  م�سرفـية  من�ساآت  التعريف، 

لربجميات الكمبيوتر، تطبيقات برجميات �سبكات كونها برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، 

برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برجميات األعاب كمبيوتر، تطبيقات برجميات 

كمبيوتر قابلة للتنزيل، برجميات كمبيوتر م�سجلة، من�سات برجميات كمبيوتر م�سجلة 

للبطاريات،  �سواحن  �سحن،  اأجهزة  الكمبيوتر،  لأجهزة  بينية  واجهات  للتنزيل،  قابلة  اأو 

وحدات قدرة كهربائية، اأجهزة اإمداد قدرة كهربائية )فـيما عدا املولدات(، قواعد بيانات 

)ن�سرات اإلكرتونية(، ن�سرات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل(، ن�سرات اإلكرتونية وت�سمل تلك 

برجميات  مغناطي�سية(،  اأو  )م�سفرة  �سيكات  بطاقات  الإنرتنت،  عرب  وتوزع  تباع  التي 

وتطبيقات لالأجهزة النقالة، تطبيقات برجميات ت�ستخدم مع الأجهزة النقالة، تطبيقات 

قابلة للتنزيل ت�ستخدم مع الأجهزة النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 بي�سينجهول افنيو، لندن، اإي �سي 2 فـي 5 دي دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142603

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق والورق املقوى، ال�سور الفوتوغرافـية، القرطا�سية واللوازم املكتبية عدا الأثاث، مواد 

الل�سق امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الر�سم ومواد الفنانني، فرا�سي 

الدهان اأو التلوين، الرقائق والأغطية والأكيا�س البال�ستيكية للتعبئة والتغليف، حروف 

للتغليف، مواد ورقية  والتغليف، مغلفات ورقية  للتعبئة  الطباعة، ورق  الطباعة وقوالب 

للقرطا�سية، بطاقات ورقية، ورق كتابة، م�ساند لورق الكتابة، لفتات اإعالنية من الورق 

املقوى، �سناديق من الورق املقوى، بطاقات من الورق املقوى، ورق مقوى للتغليف، بطاقات 

غري م�سفرة، مطبوعات، كتب، كتيبات، كتالوجات )دليل م�سور(، جمالت، من�سورات دورية، 
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بطاقات  ال�سيكات،  دفاتر  �سيكات،  نقدية،  كمبيالت  نقدية،  حوالت  ال�سياحية،  ال�سيكات 

من الورق املقوى والبال�ستيك، مواد مطبوعة لت�سجيل برامج الكمبيوتر والبيانات، مواد 

جتليد الكتب، قرطا�سية، اأدوات كتابة، امللفات واملجلدات، حمافظ امل�ستندات، مواد التوجيه 

والتدري�س )عدا الأجهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 بي�سينجهول افنيو، لندن، اإي �سي 2 فـي 5 دي دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142604

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية، خدمات م�سرفـية 

عرب الإنرتنت، �سريفة عرب الإنرتنت، خدمات م�سرفـية حمو�سبة، خدمات م�سرفـية عرب 

املالية  اخلدمات  الهاتف،  طريق  عن  الفواتري  لدفع  م�سرفـية  خدمات  النقالة،  الأجهزة 

وامل�سرفـية والئتمانية، التجارة فـي ال�سلع، خدمات التاأمني والتاأمني على احلياة، خدمات 

�سم�سرة التاأمني، معلومات التاأمني، خدمات التاأمني، التقييم والتقييم املايل للممتلكات، 

خدمات ال�ستحواذ على املمتلكات واإدارتها، تاأجري واإيجار وا�ستئجار املمتلكات، اإدارة ال�سوؤون 

التمويل  �سناديق  اإدارة  اخلريية،  التربعات  جمع  خدمات  الئتمانية،  اخلدمات  املالية، 

التباديل، خدمات التمويل التباديل، خدمات اإدارة النقد، خدمات بيع الديون، خدمات خ�سم 

الفواتري، خدمات �سرف النقد، خدمات القرو�س، القرو�س )املالية(، القرو�س املق�سطة، 

�سندات  خدمات  للقرو�س،  ال�سمانات  توفـري  الرهن،  �سم�سرة  خدمات  الرهن،  خدمات 

بالتق�سيط، خدمات  البيع  التاأجريي/ متويل  بال�سراء  الكفالة، خدمات الئتمان، متويل 

بطاقات الئتمان وبطاقات احل�ساب الئتمانية وبطاقات ال�سراف الآيل وبطاقات �سمان 
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ال�سيكات، خدمات بطاقات الدفع وبطاقات املدين امل�سرفـية، خدمات الت�سجيل لبطاقات 

الئتمان وبطاقات احل�ساب الئتمانية وبطاقات ال�سراف الآيل وبطاقات �سمان ال�سيكات 

ال�سراء، خدمات  وبطاقات  املالية  والبطاقات  الدفع  وبطاقات  امل�سرفـية  املدين  وبطاقات 

ا�ستبدال البطاقات والنقد، برامج حوافز امل�ستخدمني املتعلقة با�ستخدام بطاقات الئتمان 

وبطاقات احل�ساب الئتمانية وبطاقات ال�سراف الآيل وبطاقات املدين امل�سرفـية وبطاقات 

اخلا�سة  املعدات  وا�ستئجار  واإيجار  تاأجري  ال�سراء،  وبطاقات  املالية  والبطاقات  الدفع 

مبعامالت  املتعلقة  البيانات  معاجلة  ال�سلة،  ذات  والبيانات  املالية  البطاقات  مبعاجلة 

البطاقات ومعامالت الدفع الأخرى، توفـري خدمات التمويل وال�سرافة وحتويل الأموال، 

خدمات العمالت، خدمات مكاتب ال�سرافة، خدمات �سرف العمالت الأجنبية، اخلدمات 

امل�سرفـية التجارية واخلدمات امل�سرفـية ال�ستثمارية، خدمات الإيداع، خدمات ال�ستثمار 

والدخار، خدمات بنوك الدخار، ا�ستثمار الأموال، خدمات اإدارة ال�ستثمار، ال�سم�سرة فـي 

ال�سندات والأوراق املالية وال�سلع والعقود الآجلة، خدمات �سم�سرة الأ�سهم، خدمات �سناعة 

ال�سوق، خدمات تقييم الأوراق املالية، خدمات الكتتاب فـي الأ�سهم، خدمات اإقرا�س الأوراق 

املالية، خدمات حت�سيل الأرباح، خدمات حت�سيل املدفوعات، خدمات الدفع الإلكرتوين، 

الئتمان  خدمات  املتحد،  التاأمني  خدمات  الكتتاب،  خدمات  اإلكرتونيا،  الأموال  حتويل 

امل�ساهمني،  حلقوق  ال�سخ�سي  التخطيط  خدمات  املالية،  الأوراق  خدمات  ال�ستثماري، 

ال�ستثمارات،  جمال  فـي  الن�سح  وتقدمي  املايل  التخطيط  خدمات  ال�سريبية،  اخلدمات 

اإدارة ال�ستثمارات والإدارة املالية، خدمات البحث املايل، التحليل املايل، خدمات  خدمات 

الويب،  مواقع  عرب  املالية  املعلومات  تقدمي  مالية،  معلومات  تقدمي  التقاعد،  �سناديق 

خدمات التحويل الإلكرتوين لالأ�سهم، حفظ واإدارة وتقييم ال�ستثمارات، خدمات وكالت 

ال�سمانات، خدمات حفظ الأوراق املالية، خدمات احلفظ الآمن، اخلدمات املالية التجارية، 

ا�ستخدام  خالل  من  لالآخرين  امل�ساهمة  املوؤ�س�سات  فـي  واخل�سومات  التنزيالت  توفـري 

اأو  التدريبية  اأو  التعليمية  املالية لالأن�سطة  املالية، الكفالت  بطاقات الع�سوية، الكفالت 

افرتا�سية  عملة  توفـري  وبخا�سة،  مالية،  خدمات  الثقافـية،  اأو  الريا�سية  اأو  الرتفـيهية 

ت�ستخدم بوا�سطة اأع�ساء جمتمع عرب الإنرتنت عرب �سبكة كمبيوتر عاملية، توفـري خدمات 

التداول وال�ستثمار للعملة الفرتا�سية، خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات والن�سح 

املتعلقة بجميع ما �سبق.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاندرد ت�سارترد بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 بي�سينجهول افنيو، لندن، اإي �سي 2 فـي 5 دي دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142687

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتقارير  واملجالت  والكتيبات  والكتب  الدوريات  املطبوعة،  املن�سورات  املطبوعات، 

العناوين  ودفاتر  املفكرات  الكتابة،  اأدوات  القرطا�سية،  الدعائية،  والن�سرات  والكرا�سات 

وال�سحف، الأدلة، مواد التوجيه اأو التدري�س )با�ستثناء الأجهزة(، مواد التوجيه والتدري�س 

)عدا الأجهزة(، جداول احل�ساب، البطاقات، الكتالوجات، ملفات )لوازم مكتبية(، حافظات 

م�ستندات )لوازم مكتبية(، كتب موجزة، ن�سرات اإخبارية دورية، دفاتر كتابة، ورق، اأقالم 

حرب، اأقالم ر�سا�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142688

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�ساط  تفعيل  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  والإعالن،  الدعاية 

واإدارة  توفـري  العقارات،  اأعمال  اإدارة  التجارية،  املعار�س  املكتبي، 

امل�ساعدة  التجارية،  الأعمال  اإدارة  خدمات  والإعالن،  الدعاية  خدمات  املكتبية،  املرافق 

وال�ست�سارات  التجارية  الأعمال  اإدارة  الأعمال،  تقييمات  التجارية،  الأعمال  اإدارة  فـي 

الإدارة  فـي  امل�ساعدة  )لالآخرين(،  الأعمال  اإدارة  الأعمال،  م�سروعات  اإدارة  التنظيمية، 

تنظيم  العامة،  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�سويق،  خدمات  ال�سناعية،  اأو  التجارية 

املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، تاأجري 

وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم، خدمات التجارة الإلكرتونية، املحا�سبة، تدقيق 

ا�ستف�سارات  الأعمال،  املهنية، معلومات  الأعمال  ا�ست�سارات  الأعمال،  تقييمات  احل�سابات، 

اأو  التجارية  الإدارة  فـي  امل�ساعدة  الأعمال،  اأبحاث  الأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال، 

التنبوؤات  املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوبية، جتميع الإح�سائيات،  ال�سناعية، جتميع 

القت�سادية، خرباء الكفاية، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفـني، اإدارة 

اأعمال  اإدارة  القت�سادية،  احلرة  املناطق  �سلطات  اأعمال  اإدارة  الرتخي�س،  �سلطات  اأعمال 

�سلطات املناطق احلرة املالية، اإدارة اأعمال ال�سلطات التنظيمية، خدمات التداول املبا�سر، 

اإدارة اأعمال �سركات التداول املبا�سر، حفظ �سجالت ال�سركة، اإدارة ال�سركات )لالآخرين(، 

خدمات �سكرتارية ملكاتب ال�سركات، خدمات اأعمال املراقبة واإدارة بيانات ت�سغيل الأعمال، 

واأرقام  الإح�سائيات  وتنظيم  وجتميع  وتكوين  وت�سجيل  ح�ساب  العمالء،  ح�سابات  اإدارة 

املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سات والأوراق املالية التجارية ومعدلت الفائدة والأ�سعار 

الأعمال  واأبحاث  معلومات  خدمات  القت�سادية،  البيانات  من  وغريها  ال�سرف  واأ�سعار 

مب�ساعدة احلا�سوب، خدمات املعلومات الإح�سائية، اإعداد وتخزين عرو�س الأ�سعار ملوؤ�سرات 

واأ�سعار البور�سات، خدمات ا�ست�سارات الأعمال، خدمات وكالت املعلومات التجارية، ن�سر 

الن�سو�س الدعائية، ن�سخ الوثائق، اإعداد معلومات واإح�سائيات الأعمال، خدمات معاجلة 

اإدارة  الأعمال،  اأدلة  جتميع  ال�سرف،  اأ�سعار  ب�ساأن  املعلومات  وا�ستخراج  اإعداد  البيانات، 

التخطيط وم�سح الأرباح )التقييم(، البحث عن كفالة، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة 

هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142689

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأوراق  اأ�سواق  خدمات  مالية،  خدمات   ،computer network

املالية وتوفـري  الأوراق  لتداول  �سوق  املالية، توفـري  الأوراق  فـي  الو�ساطة  املالية، خدمات 

معلومات الأوراق املالية وجتميع ون�سر التداول وعرو�س الأ�سعار وقيمة املوؤ�سرات وغريها 

املالية  الأوراق  وخيارات  املالية  الأوراق  ملوؤ�سرات  امل�ستقبلية  العقود  ال�سوق،  معلومات  من 

والعقود امل�ستقبلية والأوراق املالية لالأ�سواق اخلارجية، تاأ�سي�س وتوفـري منافذ ال�ستثمار، 

تاأ�سي�س وتوفـري موؤ�سرات قيم الأوراق املالية، تخطيط واأبحاث وجتميع الإح�سائيات ب�ساأن 

اأ�سواق الأوراق املالية، توفـري معلومات عن اأ�سواق الأوراق املالية املحلية واخلارجية، توفـري 

التنازل  وت�سجيل  قيد  الأ�سهم،  وخيارات  والأ�سهم  املالية  الأوراق  لتداول  املالية  الأ�سواق 

والأوراق  وال�سندات  الأ�سهم  ملكية  وقيد  و�سيانة  املالية  والأوراق  وال�سندات  الأ�سهم  عن 

خدمات  امل�سرتكة،  ال�سناديق  خدمات  البنكية،  اخلدمات  املالية،  الأوارق  اإ�سدار  املالية، 

وحتليل  اإدارة  خدمات  املالية،  الإدارة  خدمات  املالية،  ال�ست�سارات  خدمات  ال�ستثمار، 

املعلومات املالية، التقييمات املالية، التثمينات والتقوميات املالية، الدرا�سات املالية، خدمات 

الأبحاث واملعلومات املالية، توفـري املعلومات املالية املبا�سرة، اخلدمات املالية والت�سغيلية 

والتنظيمية وجتميع البيانات وعرو�س اأ�سعار البور�سة والإدراج، خدمات معلومات اأ�سعار 

املالية،  اأ�سعار ال�سرف والتثمينات والتقوميات  املعلومات ب�ساأن  اإعداد وا�ستخراج  الأ�سهم، 
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الو�ساطة  العمالت،  املحافظ، خدمات �سرف  اإدارة  الإح�سائي وخدمات  التحليل  خدمات 

املالية،  الإدارة  توفـري  املايل،  التحليل  خدمات  الت�سوية،  خدمات  وال�سندات،  الأ�سهم  فـي 

التاأمينية،  اأو  املالية  بامل�سائل  املتعلقة  ال�ست�سارات  املالية، خدمات  والتقوميات  التثمينات 

تقدمي الن�سائح ب�ساأن امل�سائل البنكية واملالية، توفـري املعلومات املتعلقة بالبيانات املالية، 

التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية، ال�سوؤون العقارية، اخلدمات العقارية، ا�ستئجار 

اجلمارك،  فـي  الو�ساطة  والتجارية،  ال�سناعية  العقارات  وت�سويق  وبيع  ومتويل  وتاأجري 

ترتيب حت�سيل ودفع وا�سرتداد الر�سوم اجلمركية، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، خدمات اإدارة 

الأ�سول، خدمات ال�ستثمار، خدمات ال�ستثمار اجلماعي، خدمات اإدارة ال�سناديق، خدمات 

ال�ستثمار فـي الأ�سهم، خدمات التقييم املايل، خدمات الإدارة املالية املتعلقة بالرتخي�س، 

خدمات الإدارة املالية املتعلقة ب�سلطات الرتخي�س، الكفالت املالية، توفـري املعلومات فـيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة 

حا�سوب عامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142691

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري التدريب، توفـري مرافق التدريب، تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�س 

ت�سغيل  الكتب،  ن�سر  واللقاءات واملحا�سرات،  والندوات  العمل  التدريبية وور�س  والدورات 

مرافق التدريب املايل، ت�سغيل مرافق التدريب التجاري، التدريب والتدري�س فـي جمال 

الأ�سهم  اأ�سواق  فـي  والتداول  املخاطر  واإدارة  والتنظيمية  والتاأمينية  املالية  اخلدمات 

اأو  اأو ال�سلع  اأو الأوراق املالية  اأو ال�سندات  واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم 
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العقود امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني، 

وفـيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�سر وا�ستخدام وتنظيم 

موؤ�سرات البور�سة، ن�سر الإح�سائيات واأرقام املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق 

املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار واأ�سعار ال�سرف وغريها من البيانات القت�سادية، 

خدمات اجلمع والن�سر والتجميع، توفـري املوؤهالت الأكادميية، توفـري الدورات التي توؤخذ 

�سخ�سيا اأو مبا�سرة اأو التعلم عن بعد، خدمات املكتبات، خدمات املكتبات الرقمية، الأبحاث 

التعليمية، الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية، توفـري املعلومات فـيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب 

عاملية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142692

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قانونية، خدمات الرتخي�س، خدمات �سلطات الرتخي�س، اخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة بال�سوؤون التنظيمية، خدمات ت�سجيل ال�سركات، اإ�سدار تراخي�س ال�سلطات املحلية 

وامل�سادقة على معايري اجلودة وال�سحة وال�سالمة والبيئة، خدمات ت�سوية املنازعات البديلة، 

القانونية،  الأبحاث  قانونية(،  )خدمات  احلا�سوب  برجميات  ترخي�س  التحكيم،  خدمات 

خدمات الو�ساطة، خدمات ال�ست�سارات القانونية، اخلدمات القانونية املتعلقة بالأعمال، 

خدمات تاأ�سي�س ال�سركات، خدمات املرافعات، اخلدمات القانونية املتعلقة بال�سلطات املحلية 

وامل�ساريع  والهجرة  والعمل  املنازعات  وف�س  والتجارية  واملوؤ�س�سية  التنظيمية  وامل�سائل 

امل�سرتكة والمتياز وروؤو�س الأموال ال�ستثمارية والندماجات وال�ستحواذات واإ�سدارات 
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والنقل  وال�سحن  والإن�ساءات  والعقارات  والبنكية  املالية  واخلدمات  والإدراجات  احلقوق 

الإلكرتونية  والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الفكرية  وامللكية  اللوج�ستية  واخلدمات 

الق�سائية  واحلرا�سة  املوؤ�س�سي  وال�سرتداد  والريا�سة  التنظيمية  وال�سوؤون  واملناف�سة 

والإعالم  املنتجات  عن  وامل�سوؤولية  والطاقة  واملع�سرة  املو�سرة  الهيكلة  واإعادة  والت�سفـية 

والتاأمني واإعادة التاأمني والتخلي�س اجلمركي والتمويل والتجارة الدولية، توفـري خدمات 

التحكيم  خدمات  الإلكرتونية،  املحاكم  خدمات  توفـري  املحاكم،  تقارير  اإعداد  املحاكم، 

والو�ساطة وف�س املنازعات، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك 

توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142693

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري التدريب، توفـري مرافق التدريب، تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�س 

ت�سغيل  الكتب،  ن�سر  واللقاءات واملحا�سرات،  والندوات  العمل  التدريبية وور�س  والدورات 

مرافق التدريب املايل، ت�سغيل مرافق التدريب التجاري، التدريب والتدري�س فـي جمال 

الأ�سهم  اأ�سواق  فـي  والتداول  املخاطر  واإدارة  والتنظيمية  والتاأمينية  املالية  اخلدمات 

اأو  اأو ال�سلع  اأو الأوراق املالية  اأو ال�سندات  واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم 

العقود امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني، 

وفـيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�سر وا�ستخدام وتنظيم 

موؤ�سرات البور�سة، ن�سر الإح�سائيات واأرقام املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق 

املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار واأ�سعار ال�سرف وغريها من البيانات القت�سادية، 
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خدمات اجلمع والن�سر والتجميع، توفـري املوؤهالت الأكادميية، توفـري الدورات التي توؤخذ 

�سخ�سيا اأو مبا�سرة اأو التعلم عن بعد، خدمات املكتبات، خدمات املكتبات الرقمية، الأبحاث 

اإنتاج  اإنتاج مقاطع الفـيديو،  التعليمية، الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية، 

مقاطع الفـيديو لأغرا�س التعليم، اإنتاج مقاطع فـيديو تدريبية، اإنتاج مقاطع فـيديو عرب 

الإنرتنت، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات 

عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142694

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

وامل�سادقة،  ال�سناعي، خدمات مراقبة اجلودة  والت�سميم  ال�سناعية  والأبحاث  ال�سناعي 

اإعداد  الأبحاث،  خدمات  التقنية،  الأبحاث  الكمبيوتر،  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم 

التقارير فـيما يتعلق بالأبحاث التقنية، اإعداد تقارير الأبحاث ال�سناعية، توفـري خدمات 

الأبحاث، توفـري وا�ست�سافة من�سة مبا�سرة، ت�سميم وتطوير املن�سات املبا�سرة، ا�ست�سافة 

الإنرتنت،  على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة  كخدمة،  املن�سة  الإنرتنت،  على  املن�سات 

ا�ست�سافة املواقع ال�سبكية التفاعلية، ا�ست�سافة املن�سات على الإنرتنت فـي جمال التمويل 

والأبحاث التمويلية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142747

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري التدريب، توفـري مرافق التدريب، تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�س 

ت�سغيل  الكتب،  ن�سر  واللقاءات واملحا�سرات،  والندوات  العمل  التدريبية وور�س  والدورات 

مرافق التدريب املايل، ت�سغيل مرافق التدريب التجاري، التدريب والتدري�س فـي جمال 

الأ�سهم  اأ�سواق  فـي  والتداول  املخاطر  واإدارة  والتنظيمية  والتاأمينية  املالية  اخلدمات 

اأو  اأو ال�سلع  اأو الأوراق املالية  اأو ال�سندات  واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم 

العقود امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني، 

وفـيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�سر وا�ستخدام وتنظيم 

موؤ�سرات البور�سة، ن�سر الإح�سائيات واأرقام املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق 

املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار واأ�سعار ال�سرف وغريها من البيانات القت�سادية، 

خدمات اجلمع والن�سر والتجميع، توفـري املوؤهالت الأكادميية، توفـري الدورات التي توؤخذ 

باحل�سور ال�سخ�سي اأو على الإنرتنت اأو دورات التعلم عن بعد، خدمات املكتبات، خدمات 

التمويلية،  واخلدمات  بالتمويل  املتعلقة  الدورات  التعليمية،  الأبحاث  الرقمية،  املكتبات 

توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات عن هذه 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142748

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سهيالت  تاأجري  املوؤمترات،  وقاعات  الجتماعات  قاعات  تاأجري  املوؤقتة،  الإقامة  توفـري 

)بالطعام  املكاتب  متوين  خدمات  وال�سراب(،  )بالطعام  التموين  خدمات  املوؤمترات، 

توفـري  والفعاليات،  لالجتماعات  وال�سراب(  )بالطعام  التموين  خدمات  وال�سراب(، 

ت�سهيالت الفعاليات، توفـري ت�سهيالت الجتماعات واملكاتب املوؤقتة، ت�سهيالت حجز قاعات 

الكافـيهات،  وال�سراب،  الطعام  توفـري  املوؤقتة،  والإقامة  املكتبية  وامل�ساحات  الجتماعات 

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142749

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قانونية، خدمات الرتخي�س، خدمات �سلطات الرتخي�س، اخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة بال�سوؤون التنظيمية، خدمات ت�سجيل ال�سركات، اإ�سدار تراخي�س ال�سلطات املحلية 

وامل�سادقة على معايري اجلودة وال�سحة وال�سالمة والبيئة، خدمات ت�سوية املنازعات البديلة، 

القانونية،  الأبحاث  قانونية(،  )خدمات  احلا�سوب  برجميات  ترخي�س  التحكيم،  خدمات 

خدمات الو�ساطة، خدمات ال�ست�سارات القانونية، اخلدمات القانونية املتعلقة بالأعمال، 

خدمات تاأ�سي�س ال�سركات، خدمات املرافعات، اخلدمات القانونية املتعلقة بال�سلطات املحلية 

وامل�ساريع  والهجرة  والعمل  املنازعات  وف�س  والتجارية  واملوؤ�س�سية  التنظيمية  وامل�سائل 

امل�سرتكة والمتياز وروؤو�س الأموال ال�ستثمارية والندماجات وال�ستحواذات واإ�سدارات 

والنقل  وال�سحن  والإن�ساءات  والعقارات  والبنكية  املالية  واخلدمات  والإدراجات  احلقوق 

الإلكرتونية  والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الفكرية  وامللكية  اللوج�ستية  واخلدمات 

الق�سائية  واحلرا�سة  املوؤ�س�سي  وال�سرتداد  والريا�سة  التنظيمية  وال�سوؤون  واملناف�سة 

والإعالم  املنتجات  عن  وامل�سوؤولية  والطاقة  واملع�سرة  املو�سرة  الهيكلة  واإعادة  والت�سفـية 

والتاأمني واإعادة التاأمني والتخلي�س اجلمركي والتمويل والتجارة الدولية، توفـري خدمات 

التحكيم  خدمات  الإلكرتونية،  املحاكم  خدمات  توفـري  املحاكم،  تقارير  اإعداد  املحاكم، 

والو�ساطة وف�س املنازعات، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك 

توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142751

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري التدريب، توفـري مرافق التدريب، تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�س 

ت�سغيل  الكتب،  ن�سر  واللقاءات واملحا�سرات،  والندوات  العمل  التدريبية وور�س  والدورات 

مرافق التدريب املايل، ت�سغيل مرافق التدريب التجاري، التدريب والتدري�س فـي جمال 

الأ�سهم  اأ�سواق  فـي  والتداول  املخاطر  واإدارة  والتنظيمية  والتاأمينية  املالية  اخلدمات 

اأو  اأو ال�سلع  اأو الأوراق املالية  اأو ال�سندات  واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم 

العقود امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني، 

وفـيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�سر وا�ستخدام وتنظيم 

موؤ�سرات البور�سة، ن�سر الإح�سائيات واأرقام املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق 

املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار واأ�سعار ال�سرف وغريها من البيانات القت�سادية، 

خدمات اجلمع والن�سر والتجميع، توفـري املوؤهالت الأكادميية، توفـري الدورات التي توؤخذ 

باحل�سور ال�سخ�سي اأو على الإنرتنت اأو دورات التعلم عن بعد، خدمات املكتبات، خدمات 

التمويلية،  واخلدمات  بالتمويل  املتعلقة  الدورات  التعليمية،  الأبحاث  الرقمية،  املكتبات 

توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات عن هذه 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142752

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سهيالت  تاأجري  املوؤمترات،  وقاعات  الجتماعات  قاعات  تاأجري  املوؤقتة،  الإقامة  توفـري 

)بالطعام  املكاتب  متوين  خدمات  وال�سراب(،  )بالطعام  التموين  خدمات  املوؤمترات، 

توفـري  والفعاليات،  لالجتماعات  وال�سراب(  )بالطعام  التموين  خدمات  وال�سراب(، 

ت�سهيالت الفعاليات، توفـري ت�سهيالت الجتماعات واملكاتب املوؤقتة، ت�سهيالت حجز قاعات 

الكافـيهات،  وال�سراب،  الطعام  توفـري  املوؤقتة،  والإقامة  املكتبية  وامل�ساحات  الجتماعات 

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142753

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قانونية، خدمات الرتخي�س، خدمات �سلطات الرتخي�س، اخلدمات ال�ست�سارية 

املتعلقة بال�سوؤون التنظيمية، خدمات ت�سجيل ال�سركات، اإ�سدار تراخي�س ال�سلطات املحلية 

وامل�سادقة على معايري اجلودة وال�سحة وال�سالمة والبيئة، خدمات ت�سوية املنازعات البديلة، 

القانونية،  الأبحاث  قانونية(،  )خدمات  احلا�سوب  برجميات  ترخي�س  التحكيم،  خدمات 

خدمات الو�ساطة، خدمات ال�ست�سارات القانونية، اخلدمات القانونية املتعلقة بالأعمال، 

خدمات تاأ�سي�س ال�سركات، خدمات املرافعات، اخلدمات القانونية املتعلقة بال�سلطات املحلية 

وامل�ساريع  والهجرة  والعمل  املنازعات  وف�س  والتجارية  واملوؤ�س�سية  التنظيمية  وامل�سائل 
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امل�سرتكة والمتياز وروؤو�س الأموال ال�ستثمارية والندماجات وال�ستحواذات واإ�سدارات 

والنقل  وال�سحن  والإن�ساءات  والعقارات  والبنكية  املالية  واخلدمات  والإدراجات  احلقوق 

الإلكرتونية  والتجارة  املعلومات  وتكنولوجيا  الفكرية  وامللكية  اللوج�ستية  واخلدمات 

الق�سائية  واحلرا�سة  املوؤ�س�سي  وال�سرتداد  والريا�سة  التنظيمية  وال�سوؤون  واملناف�سة 

والإعالم  املنتجات  عن  وامل�سوؤولية  والطاقة  واملع�سرة  املو�سرة  الهيكلة  واإعادة  والت�سفـية 

والتاأمني واإعادة التاأمني والتخلي�س اجلمركي والتمويل والتجارة الدولية، توفـري خدمات 

التحكيم  خدمات  الإلكرتونية،  املحاكم  خدمات  توفـري  املحاكم،  تقارير  اإعداد  املحاكم، 

والو�ساطة وف�س املنازعات، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك 

توفـري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142754

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري التدريب، توفـري مرافق التدريب، تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�س 

ت�سغيل  الكتب،  ن�سر  واللقاءات واملحا�سرات،  والندوات  العمل  التدريبية وور�س  والدورات 

مرافق التدريب املايل، ت�سغيل مرافق التدريب التجاري، التدريب والتدري�س فـي جمال 

الأ�سهم  اأ�سواق  فـي  والتداول  املخاطر  واإدارة  والتنظيمية  والتاأمينية  املالية  اخلدمات 

اأو  اأو ال�سلع  اأو الأوراق املالية  اأو ال�سندات  واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم 

العقود امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني، 

وفـيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�سر وا�ستخدام وتنظيم 

موؤ�سرات البور�سة، ن�سر الإح�سائيات واأرقام املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق 
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املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار واأ�سعار ال�سرف وغريها من البيانات القت�سادية، 

خدمات اجلمع والن�سر والتجميع، توفـري املوؤهالت الأكادميية، توفـري الدورات التي توؤخذ 

�سخ�سيا اأو مبا�سرة اأو التعلم عن بعد، خدمات املكتبات، خدمات املكتبات الرقمية، الأبحاث 

اإنتاج  اإنتاج مقاطع الفـيديو،  التعليمية، الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية، 

مقاطع الفـيديو لأغرا�س التعليم، اإنتاج مقاطع فـيديو تدريبية، اإنتاج مقاطع فـيديو عرب 

الإنرتنت، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات 

عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142755

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل  خدمات  بها،  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 

وامل�سادقة،  ال�سناعي، خدمات مراقبة اجلودة  والت�سميم  ال�سناعية  والأبحاث  ال�سناعي 

اإعداد  الأبحاث،  خدمات  التقنية،  الأبحاث  الكمبيوتر،  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم 

التقارير فـيما يتعلق بالأبحاث التقنية، اإعداد تقارير الأبحاث ال�سناعية، توفـري خدمات 

الأبحاث، توفـري وا�ست�سافة من�سة مبا�سرة، ت�سميم وتطوير املن�سات املبا�سرة، ا�ست�سافة 

الإنرتنت،  على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة  كخدمة،  املن�سة  الإنرتنت،  على  املن�سات 

ا�ست�سافة املواقع ال�سبكية التفاعلية، ا�ست�سافة املن�سات على الإنرتنت فـي جمال التمويل 

والأبحاث التمويلية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق اأبوظبي العاملي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

جزيرة  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  ميدان  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  بناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املارية، �س.ب: 11199 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142875

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  التنظيف،  اآلت  تاأجري  خدمات  املالب�س،  تنظيف  خدمات 

اإ�سالح املالب�س، خدمات التنظيف اجلاف، خدمات العناية بالفراء 

املالب�س،  اأجهزة غ�سل  تاأجري  املالب�س، خدمات  وكي  واإ�سالحه، خدمات غ�سيل  وتنظيفه 

خدمات العناية باجللود املدبوغة وتنظيفها واإ�سالحها، خدمات كي البيا�سات، خدمات كي 

املالب�س، خدمات جتديد املالب�س، خدمات غ�سل البيا�سات، خدمات الغ�سيل.

ذات  �سركة   - البخار  والكوي علي  للغ�سيــل  فـــراري جلوبـــل  �سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنقف، قطعة 4، مبني ب 5371 حمل اأر�سي وحيد، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143164

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغ�سيل،  منظفات  ال�سخ�سي،  لال�ستعمال  الكريهة  الروائح  مزيالت  اأ�سنان،  معجون 

�سودا  القطط،  ف�سالت  من  الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات  تنظيف،  م�ستح�سرات 

ورق  ال�سخ�سية،  ال�سحية  لالأغرا�س  الأنف  تنظيف  م�ستح�سرات  للتنظيف،  الغ�سيل 

جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سريت�س اند وايت كو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،08628 نيوجري�سي  اإوينغ  بوليفارد،  اإوينغ  ت�سارلز   500 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143165

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سودا اخلبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سريت�س اند وايت كو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،08628 نيوجري�سي  اإوينغ  بوليفارد،  اإوينغ  ت�سارلز   500 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143166

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�س احليوانات، فرا�س القطط، منتجات تكتيل الف�سالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سريت�س اند وايت كو، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،08628 نيوجري�سي  اإوينغ  بوليفارد،  اإوينغ  ت�سارلز   500 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143181

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطن ما�س، م�ستح�سرات عالج حب ال�سباب، كحول لأغرا�س �سيدلنية، غ�سول لليدين 

م�ساد للبكرتيا، معقمات لليدين، �سابون م�ساد للبكرتيا، م�ستح�سرات م�سادة للطفـيليات، 

قطن معقم، معقمات، حفا�سات اأطفال، مناديل اأطفال، حفا�سات �سراويل لالأطفال، مناديل 

�سراويل لالأطفال، م�ستح�سرات ال�ستحمام لغايات طبية، �سمادات الر�ساعة الطبيعية، 

مزيالت عرق ( بخالف الب�سر واحليوانات)، مزيالت عرق للمالب�س واملن�سوجات، �سابون 

) غ�سولت  كيميائية،  مراحي�س  معقمات  �سحية،  لأغرا�س  معقمات  معقمات،  معقم، 

(لو�سن)  لبعد احلالقة، غ�سولت طبية  (لو�سن)  ،غ�سولت  لو�سن) لأغرا�س �سيدلنية 

لبعد احلالقة، غ�سولت(لو�سن) طبية، �سامبو طبي، �سابون طبي، م�ستح�سرات جتميل 

طبية، فوط �سحية، مناديل �سحية، فوط �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اخوان ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 154 عمان 11118، الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143191

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة 

البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلى(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  وجممدة 

واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سواق عبد اللـه العثيم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 41700، الريا�س 11531، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143192

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  الإ�سطناعى،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساى  النب 

املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سواق عبد اللـه العثيم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 41700، الريا�س 11531، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143193

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري التدريب، توفـري مرافق التدريب، تنظيم واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�س 

ت�سغيل  الكتب،  ن�سر  واللقاءات واملحا�سرات،  والندوات  العمل  التدريبية وور�س  والدورات 

مرافق التدريب املايل، ت�سغيل مرافق التدريب التجاري، التدريب والتدري�س فـي جمال 

الأ�سهم  اأ�سواق  فـي  والتداول  املخاطر  واإدارة  والتنظيمية  والتاأمينية  املالية  اخلدمات 

اأو  اأو ال�سلع  اأو الأوراق املالية  اأو ال�سندات  واملعامالت وال�سفقات واإ�سدار وتقييم الأ�سهم 

العقود امل�ستقبلية اأو امل�ستقات املالية اأو اخليارات اأو ال�سلع اأو العقود امل�ستقبلية اأو التاأمني، 

وفـيما يتعلق بتجميع والتحليل الإح�سائي واإ�سدار وتداول واإنفاذ ون�سر وا�ستخدام وتنظيم 

موؤ�سرات البور�سة، ن�سر الإح�سائيات واأرقام املوؤ�سرات املتعلقة مبعدلت البور�سة والأوراق 

املالية التجارية واأ�سعار الفائدة والأ�سعار واأ�سعار ال�سرف وغريها من البيانات القت�سادية، 

خدمات اجلمع والن�سر والتجميع، توفـري املوؤهالت الأكادميية، توفـري الدورات التي توؤخذ 

�سخ�سيا اأو مبا�سرة اأو التعلم عن بعد، خدمات املكتبات، خدمات املكتبات الرقمية، الأبحاث 

اإنتاج  اإنتاج مقاطع الفـيديو،  التعليمية، الدورات املتعلقة بالتمويل واخلدمات التمويلية، 

مقاطع الفـيديو لأغرا�س التعليم، اإنتاج مقاطع فـيديو تدريبية، اإنتاج مقاطع فـيديو عرب 

الإنرتنت، توفـري املعلومات فـيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا فـي ذلك توفـري املعلومات 

عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأ�سواق عبد اللـه العثيم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 41700، الريا�س 11531، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143519

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط  للنظارات،  �سال�سل  الال�سقة،  للعد�سات  اأوعية  ل�سقة،  عد�سات  للنظارات،  علب 

نظارات  عد�سات،  اأغطية  عينية،  عد�سات  على  حتتوي  اأدوات  للنظارات،  اأطر  للنظارات، 

مكربة )ب�سرية(، عد�سات للنظارات، اأجهزة قيا�س تقو�س العد�سات، نظارات واقية لالألعاب 

الريا�سية، نظارات �سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نظارات اجلميل التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س - حي امللز - �سارع ال�سيخ �سالح بن غ�سون �س.ب: 23288, 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143753

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الألعاب  واك�س�سوارات  الت�سغيلية  الأجزاء  الفـيديو،  واألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  برامج 

لأجهزة  وفاأرة  وال�سماعات  الراأ�س  �سماعات  وبالتحديد  الفـيديو  واألعاب  الإلكرتونية 

احلا�سوب ولوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب واأجهزة التحكم فـي الألعاب ومن�سات الألعاب، 

برامج األعاب الفـيديو، برامج الألعاب الإلكرتونية، الأجزاء الت�سغيلية واأجهزة احلا�سوب 

الطرفـية لالألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو للو�سول اإىل البيانات واملحتوى ونقلها بني 

الأجهزة الإلكرتونية و�سا�سات العر�س، الربامج التي تربط خوادم الألعاب فـي ال�سحابة 

مع الأجزاء الت�سغيلية واك�س�سوارات األعاب الفـيديو وبالتحديد �سماعات الراأ�س وال�سماعات 

الألعاب  التحكم فـي  وفاأرة لأجهزة احلا�سوب ولوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب واأجهزة 

بخوادم  تت�سل  التي  الفـيديو  األعاب  واك�س�سوارات  الت�سغيلية  الأجزاء  الألعاب،  ومن�سات 

احلا�سوب  لأجهزة  وفاأرة  وال�سماعات  الراأ�س  �سماعات  وبالتحديد  ال�سحابة  فـي  الألعاب 

ولوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب واأجهزة التحكم فـي الألعاب ومن�سات الألعاب، الربامج 
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واإدارتها وم�ساركتها  الفـيديو وعر�سها ولعبها  واألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  اإىل  للو�سول 

الإلكرتونية  الألعاب  اإىل  الو�سول  برامج  ال�سحابة،  عرب  وتوفـريها  وحتميلها  وتنزيلها 

فـي  ال�سرتاك  وخدمة  الفـيديو  لألعاب  برامج  ال�سحابة،  على  املوجودة  الفـيديو  واألعاب 

الألعاب الإلكرتونية، برامج للو�سول اإىل خدمة ال�سرتاك فـي الألعاب الإلكرتونية واألعاب 

التي ميكن  الفـيديو  واألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  ال�سحابة، برامج  القائمة على  الفـيديو 

تنزيلها عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت اأخرى، برامج الألعاب الإلكرتونية وبرامج األعاب 

الفـيديو لال�ستخدام على الهواتف املحمولة واخللوية، برامج ل�سغط وفك �سغط البيانات 

و�سور الفـيديو املتعلقة بالألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو، اأجهزة الألعاب الإلكرتونية 

واألعاب الفـيديو التفاعلية، برامج الألعاب التفاعلية، برامج األعاب الهاتف املحمول، برامج 

الإلكرتونية  بالألعاب  املتعلق  والفـيديو  ال�سوت  حمتوى  لتدفق  برامج  اللعبة،  حمرك 

واألعاب الفـيديو على الأجهزة الإلكرتونية واأجهزة التلفزيون واأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية 

وال�سا�سات والأجهزة اللوحية والهواتف املحمولة وال�سا�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143756

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جمال  فـي  املحتوى  وتدفق  الب�سري  ال�سمعي  واملحتوى  الألعاب  فـي  ال�سرتاكات  تنظيم 

الفـيديو  واألعاب  الإلكرتونية  لالألعاب  الرتويج  الفـيديو،  واألعاب  الإلكرتونية  الألعاب 

األعاب  بربامج  يتعلق  ع�سوية  برنامج  على  والإ�سراف  واإن�ساء  وتنفـيذ  ت�سغيل  لالآخرين، 

املتعلقة  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  التطبيقات،  وبرامج  احلا�سوب 

باألعاب  املتعلقة  الربامج  واأدوات  الإلكرتونية  الألعاب  وبرامج  الفـيديو  األعاب  بربامج 
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والألعاب  الفـيديو  باألعاب  املتعلقني  وال�سوت  وبالفـيديو  الإلكرتونية  والألعاب  الفـيديو 

الإلكرتونية والأدوات والعنا�سر التي يتم ا�ستخدامها داخل اللعبة والب�سائع ذات ال�سلة، 

واأدوات الربامج  الإلكرتونية  الألعاب  الفـيديو وبرامج  األعاب  التوزيع فـي جمال  خدمات 

بالألعاب  املتعلقني  وال�سوت  والفـيديو  الإلكرتونية  والألعاب  الفـيديو  باألعاب  املتعلقة 

اللعبة  داخل  لال�ستخدام  املخ�س�سة  والعنا�سر  والأدوات  الفـيديو  واألعاب  الإلكرتونية 

والب�سائع ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143758

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  واملقدمة  ال�سرتاك  على  القائمة  والألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  خدمات  توفـري 

الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت اأخرى، توفـري خدمات الألعاب الإلكرتونية والألعاب القائمة 

باألعاب  املتعلقة  الإنرتنت  عرب  البث  خدمات  ال�سحابة،  عرب  واملقدمة  ال�سرتاك  على 

الفـيديو والألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب ال�سحابة، التدفق الإلكرتوين ونقل وت�سليم 

املحتوى املرئي وال�سوتي ومتعدد الو�سائط املتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية 

�سبكات  عرب  الرقمية  الو�سائط  ملحتوى  الإلكرتوين  والإر�سال  التدفق  ال�سحابة،  عرب 

ال�سحابة، البث الإلكرتوين والتحويل وبث والتو�سيل والت�سال  القائمة على  احلا�سوب 

وتدفق وحدة التحكم فـي الألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو وبيانات اإدخال اللعبة بني 

وحدة التحكم فـي اللعبة وخوادم الألعاب القائمة على ال�سحابة، التدفق الإلكرتوين وبث 

والألعاب  الفـيديو  باألعاب  املتعلق  الو�سائط  واملتعدد  وامل�سموع  املرئي  املحتوى  وتو�سيل 

الإلكرتونية عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت اأخرى، خدمات البث عرب الإنرتنت املتعلقة 
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اأخرى،  ات�سالت  �سبكة  اأو  الإنرتنت  عرب  املقدمة  الإلكرتونية  والألعاب  الفـيديو  باألعاب 

توفـري غرف الدرد�سة واملنتديات عرب الإنرتنت للم�ستخدمني للبحث وامل�ساركة وامل�ساهدة 

ونقل الر�سائل واملدونة والن�سر والنقد والتقييم واملراجعة واملناق�سة والتو�سية والتعليق 

على الأن�سطة والأحداث واملحتوى املرئي ومتعدد الو�سائط كلها فـي جمال األعاب الفـيديو 

الإلكرتوين  التدفق  الأخرى،  الت�سالت  �سبكات  اأو  الإنرتنت  عرب  الكهربائية  والألعاب 

وبث وتو�سيل املحتوى املرئي وامل�سموع واملتعدد الو�سائط املتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب 

الإلكرتونية املقدمة من خالل ال�سرتاك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143761

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتفـيه وبالتحديد توفـري األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية عرب الإنرتنت، 

وخدمة  ال�سحابة  على  القائمة  الفـيديو  األعاب  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات 

املعلومات  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات  الإلكرتونية،  الألعاب  فـي  ال�سرتاك 

فـي جمال األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري 

التعليمية  الإلكرتونية  والو�سائط  املتعددة  الو�سائط  حمتوى  ي�سم  اإلكرتوين  موقع 

والأفالم ومقاطع الفـيديو وال�سور ال�سوئية وال�سور وال�سور الفوتوغرافـية والن�سو�س 

واملحتوى الذي ين�سئه امل�ستخدم واملحتوى ال�سوتي وحمتوى الألعاب كلها فـي جمال األعاب 

الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري بيئات افرتا�سية 

تتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية حيث ميكن للم�ستخدمني التفاعل من اأجل 

الرتفـيه اأو لق�ساء وقت الفراغ اأو لأغرا�س ترفـيهية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143762

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�س بي( مت�سمنة برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي 

الفـيديو والألعاب الإلكرتونية واملحتوى والبيانات  األعاب  اآي( لتخزين وم�ساركة وتدفق 

واملعلومات ذات ال�سلة، مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�س بي( وبالتحديد ا�ست�سافة تطبيقات 

برامج احلا�سوب لالآخرين فـي جمال الألعاب، توفـري برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه 

بي اآي( موؤقتة غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت متكن املطورين من دمج حمتوى الفـيديو 

والوظائف فـي تطبيقات الربامج واملواقع الإلكرتونية والأجهزة ل�ستخدامها فـي الألعاب 

الإلكرتونية واألعاب الفـيديو، توفـري ال�ستخدام املوؤقت لأدوات تطوير الربامج غري القابلة 

للتنزيل عرب الإنرتنت املتعلقة باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري ال�ستخدام 

املوؤقت لأدوات تطوير الربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت املتعلقة بت�سميم األعاب 

الفـيديو والألعاب الإلكرتونية وتطويرها، توفـري تطبيقات موؤقتة غري قابلة للتنزيل عرب 

األعاب  حمرك  برنامج  توفـري  الإلكرتونية،  والألعاب  الفـيديو  األعاب  مت�سمنة  الإنرتنت 

فـيديو موؤقت غري قابل للتنزيل عرب الإنرتنت وبرامج حمرك الألعاب الإلكرتونية، توفـري 

برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية عرب 

ال�سحابة، توفـري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لالألعاب، 

الفـيديو  األعاب  وا�ستقبال  لنقل  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  موؤقتة  برامج  توفـري 

الفـيديو، خدمات الدعم الفني وبالتحديد  األعاب  والألعاب الإلكرتونية، خدمات تطوير 

الت�سغيلية  والأجزاء  الإلكرتونية  الألعاب  وبرامج  الفـيديو  األعاب  م�ساكل  عن  البحث 
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ملعاجلتها، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل عرب 

الإنرتنت ل�ستخدامها مع األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري موقع اإلكرتوين 

ي�سم غرف درد�سة ومنتديات عرب الإنرتنت للم�ستخدمني للبحث ونقل الر�سائل والن�سر 

والتعليق  والتو�سية  واملناق�سة  واملراجعة  والنقد  والتقييم  وامل�ساهدة  وامل�ساركة  والتدوين 

جمال  فـي  كلها  املتعددة  والو�سائط  وامل�سموع  املرئي  واملحتوى  والأحداث  الأن�سطة  على 

اإن�ساء  للم�ستخدمني  تتيح  الإنرتنت  عرب  برامج  توفـري  والألعاب،  الإلكرتونية  الألعاب 

ونقل  وتدفق  وحتميل  وتنزيل  ون�سر  وو�سم  وعر�س  واإدارة  وت�سجيل  وتخزين  وحترير 

وربطها باملحتوى فـي �سكل �سور وم�ساهد ومقاطع فـيديو وغري ذلك من حمتويات املواد 

تخزين  والألعاب،  الإلكرتونية  الألعاب  جمال  فـي  وكلها  والفـيديو  والب�سرية  ال�سمعية 

البيانات الإلكرتونية وبالتحديد تخزين واأر�سفة البيانات والو�سائط الإلكرتونية واملحتوى 

الرقمي املتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري برامج احلا�سوب التي تتيح 

للم�ستخدمني اإدارة ونقل وعر�س واإن�ساء وت�سجيل وتخزين وحتميل وتنزيل ون�سر وو�سم 

وربطه باملحتوى فـي �سكل �سور وم�ساهد ومقاطع فـيديو وغريها من املحتويات ال�سمعية 

والب�سرية والفـيديو املتعلقة باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري برامج حا�سوب 

تتيح للم�ستخدمني اإن�ساء األعاب فـيديو واألعاب اإلكرتونية ولعر�س اأو م�ساركة اأو حتميل 

اأو ن�سر اأو عر�س اأو توفـري و�سائط اأو معلومات اإلكرتونية فـيما يتعلق مبجالت الألعاب 

بالأجزاء  ال�سحابة  فـي  الألعاب  خوادم  تربط  الإنرتنت  عرب  برامج  توفـري  الإلكرتونية، 

ولوحات  الألعاب  فـي  التحكم  اأجهزة  وبالتحديد  الفـيديو  األعاب  واك�س�سوارات  الت�سغيلية 

املفاتيح وفاأرة اأجهزة احلا�سوب و�سماعات الراأ�س وال�سماعات ومن�سات الألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143763

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التوا�سل الجتماعي فـي جمال األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية والألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143712

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق مل�ساعدة العمالء على بيع ق�سائم الت�ســـالت املدفوعــة م�سبقــا، وق�سائم الألعاب، 

ودفع فواتري الكهرباء، واملياه، والدفع الآجل، وواي فاي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة الرقاء للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:125 ر.ب: 117 الوادي الكبري، ولية مطرح، حمافظة م�سقط، 

�سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:  2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135470
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة 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 
اأقرا�س فـيديوية رقمية وغريها  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  بيانات مغناطي�سية، 
ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من 
اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة  اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،  النقد، 
الت�سال، هواتف ل�سلكية وهواتف متحركة  واأدوات  واأجهزة  والهاتف  الت�سالت  واأدوات 
وثابتة، هواتف متحركة، اأجهزة ات�سالت حممولة، هواتف ذكية، علب للهواتف، �سماعات 
وكمبيوتر  ات�سالت  اأجهزة  ولوحية،  ومتحركة  حممولة  كمبيوتر  اأجهزة  للهواتف،  راأ�س 
اإلكرتونية قابلة للب�س، اأجهزة واأدوات الت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة ال�سوت، معدات 
�سبكات الكمبيوتر والت�سال بالبيانات، اأجهزة متحركة لالت�سال بالبيانات، اأنظمة معاجلة 
البيانات، قواعد بيانات اإلكرتونية، برامج وبرجميات الهواتف الرقمية، اأجهزة كمبيوتر 
اأجهزة مودم، موجهات �سبكات، تركيبات كمبيوتر لربط  لالت�سالت، �سبكات الت�سالت، 
البيانات وا�سعة النطاق، اأجهزة اإزالة الت�سفـري، اأجهزة فك الت�سفـري مبا فـي ذلك اأجهزة لها 
ال�سوتية،  والربامج  التلفزيون  برامج  لت�سجيل  م�سجالت  و/اأو  تفاعلية  م�ساهدة  اأدلة 
البث  اأو  ال�سناعية  الأقمار  بث  ا�ستقبال  فـي  لال�ستخدام  واإلكرتونية  كهربائية  اأجهزة 
وا�ستقبال  واإدخال  وتخزين  ونقل  ملعاجلة  واأدوات  اأجهزة  بالكبالت،  البث  اأو  الأر�سي 
اأو  بيانية  �سور  اأو  �سوت  اأو  ن�سو�س  اأو  بيانات  �سكل  على  تكون  التي  البيانات  وا�سرتجاع 
واأجهزة ل�سلكية حممولة حتديدا  ال�سيغ، وحدات  اأو تركيبة من هذه  فـيديوات م�سفرة 
واأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف  الال�سلكية  والهواتف  اللوحية  الأجهزة 
الكمبيوتر والهواتف املحمولة وهواتف الفـيديو واأجهزة الراديو وال�ساعات الذكية ومنافذ 
الناقل الت�سل�سلي العاملي )يو ا�س بي( واأجهزة تتبع حتديد املواقع العاملية )جي بيه ا�س( 
واأجهزة تتبع الأن�سطة قابلة للب�س وكامريات فـيديو وكامريات وم�ساعدات رقمية �سخ�سية 
ومعاجلة  وتخزين  وت�سجيل  ونقل  لتزامن  ولوحية  ومتنقلة  حممولة  كمبيوتر  واأجهزة 
والإلكرتونية،  الكهربائية  الأجهزة  فـي  بعد  عن  حتكم  اأجهزة  ال�سوت،  و/اأو  البيانات 

-81-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

اإلكرتونية مبا فـي ذلك عدادات اخلطى ومقايي�س  م�ساعدات رقمية �سخ�سية، ح�سا�سات 
ال�سوئية،  واملا�سحات  ال�سريعة  ال�ستجابة  ورمز  الباركود  قارئات  واملوازين،  الرتفاع 
وال�سور  والبيانات  املعلومات  لتخزين  اإلكرتونية  و�سائط  ومرئية،  �سوتية  ت�سجيالت 
وال�سوت، حمتوى و�سائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون 
وال�سور  وال�سور  والبيانات  والن�سو�س  واملو�سيقى  وال�سور  والفـيديوات  الراديو  وبرامج 
البيانية ونغمات الرنني التي يتم تقدميها من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو 
غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، اأجهزة واأدوات ال�ستقبال والإر�سال بالأقمار ال�سناعية، 
من�سورات  للتنزيل،  القابلة  الألعاب  ذلك  فـي  مبا  والفـيديو  الكمبيوتر  األعاب  برامج 
اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب ال�سبكة من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت 
وفـيديو  للقراءة، �سوت  قابلة  اآلية  بيانات  الإلكرتونية، حامالت  ال�سبكات  اأو غريها من 
وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
الت�سالت،  اأجهزة  مع  لال�ستخدام  البطاريات  �سحن  اأجهزة  الإلكرتونية،  ال�سبكات  من 
بطاريات، معدات تزويد البطاريات بالطاقة الحتياطية، معدات ملحقة لأجهزة التلفزيون 
واأجهزة الكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر مبا فـي ذلك اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية واأجهزة 
كمبيوتر حممولة، مفكرات �سخ�سية اإلكرتونية، اأجهزة واأدوات اإلكرتونية واأجهزة واأدوات 
حتديد  اأنظمة  ذلك  فـي  مبا  املواقع  حتديد  واأدوات  واأجهزة  ال�سناعية  بالأقمار  مالحية 
ي�سمح  �سوت  مكرب  على  ت�ستمل  ال�سيارة  اأو  املكتب  على  مركبة  وحدات  العاملية،  املواقع 
بال�ستخدام ل�سماعة الهاتف بدون ا�ستعمال اليدين، حامالت �سماعات الهاتف فـي ال�سيارة، 
اأو  فارغة  ممغنطة  بطاقات  ذكية،  قيا�س  اأجهزة  قيا�س،  اأجهزة  التدري�س،  واأدوات  اأجهزة 
ائتمان  بطاقات  هاتف،  بطاقات  دقيقة،  معاجلات  على  حمتوية  بطاقات  م�سبقا،  م�سجلة 
ودين ودفع م�سفرة، بطاقات ائتمان عرب الهاتف، بطاقات م�سفرة، برامج كمبيوتر مبا فـي 
اأو غريها من  الإنرتنت  اأو من  بيانات كمبيوتر  برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة  ذلك 
برامج  ذلك  فـي  مبا  تطبيقات  برامج  بالبيانات،  الت�سال  برامج  الإلكرتونية،  ال�سبكات 
كمبيوتر  برامج  للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر  برامج  تطبيقات  املتحركة،  لالأجهزة  تطبيقات 
لالت�سال الال�سلكي بالبيانات، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات ملزامنة ونقل وم�ساركة 
الإلكرتونية  الأجهزة  من  اأكرث  اأو  واحد  بني  واملحتويات  والتقاومي  والبيانات  ال�سوت 
ول�سراء تطبيقات الأجهزة الإلكرتونية املحمولة ولتاأمني عمليات ال�سراء امل�سفرة، برامج 
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الأنظمة الت�سغيلية، برامج كمبيوتر للنقل والت�سفـري والتخزين املتدفق لل�سوت والفـيديو 
لتمكني  كمبيوتر  برامج  الت�سال،  �سبكات  على  والبيانات  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم 
التوا�سل وتبادل امللفات من واحد لواحد، برامج حمركات البحث، برامج كمبيوتر لإجراء 
ال�سوتية عرب  والبيانات  املعلومات  مل�ساركة  الكمبيوتر  م�ستخدمي  بني  الت�سال  وتن�سيق 
�سبكات الت�سال الإلكرتونية، برامج لأجهزة التلفزيون التفاعلية، برامج حترير ال�سور 
والفـيديو مبا فـي ذلك تطبيقات برامج لال�ستخدام على اأجهزة الهواتف املتحركة، برامج 
ح�سور  وك�سف  بالفـيديو  والتحكم  بالو�سول  للتحكم  برامج  الأ�سخا�س،  هوية  لتعريف 
الأ�سخا�س، برامج حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات للفـريو�سات وجدران 
احلماية )فايروول( وم�سادات الربيد املزعج وم�سادات التج�س�س وت�سفـية �سبكة الإنرتنت، 
برامج ك�سف الخرتاق، برامج ال�سبكات اخلا�سة الفرتا�سية، برامج كمبيوتر ل�ستقبال 
كتلة  وموؤ�سر  اجل�سم  ودهون  البدنية  باللياقة  املتعلقة  املعلومات  وعر�س  ونقل  ومعاجلة 
اجل�سم واأمناط النوم واملواقع وال�سلوك وحالة اجلو ودرجة احلرارة، برامج كمبيوتر لإدارة 
املعلومات املتعلقة بتتبع واللتزام والتحفـيز عرب برنامج ال�سحة واللياقة البدنية، اأجهزة 
�سد ال�سرقة لي�ست للمركبات، ح�سا�سات م�سادة للت�سادم للمركبات بخالف قطع املركبات، 
اأدوات واأجهزة لتحديد امللكيات املتحركة، اأجهزة لإر�سال وا�ستقبال املعلومات من امللكيات 
اأجهزة  املنزلية،  والأدوات  الكهربائية  بالأجهزة  بعد  للتحكم عن  واأجهزة  اأدوات  املتحركة، 
ومن�ساآت اإنذار بخالف قطع املركبات، اأنظمة حتديد املواقع واملالحة عرب الأقمار ال�سناعية، 
اأنظمة لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى الأجهزة الإلكرتونية، اأجهزة ومن�ساآت 
الأ�سخا�س،  هوية  لتعريف  اإلكرتونية  اأجهزة  بالو�سول،  للتحكم  وبيومرتية  اإلكرتونية 
فـيديو  وم�سجالت  تلفزيون  وكامريات  كامريات  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  اأنظمة 
�سرعة  عدادات  وفوتوغرافـية،  ب�سرية  اأجهزة  املغلقة،  الدوائر  ذات  التلفزيون  لأجهزة 
اأجهزة  اإلكرتونية،  الدوران  �سرعة  قيا�س  اأجهزة  اإلكرتونية،  م�سافات  اإلكرتونية، عدادات 
التحقق من ال�سرعة للمركبات، م�سجالت الكيلومرتات للمركبات، ح�سا�سات كهربائية اأو 
اإلكرتونية للمركبات بخالف قطع املركبات، ح�سا�سات اإلكرتونية، �سفارات الإنذار، اأقفال 
اإلكرتونية للمركبات، اأجهزة حتكم عن بعد، مفاتيح اإلكرتونية للمركبات، اأجهزة اإلكرتونية 
للدخول اإلى للمركبات بدون مفتاح من خالل التحكم عن بعد، اأنظمة مفتاح الت�سغيل عن 
والأبواب  املركبات  لأقفال  الوتوماتيكي  للت�سغيل  بعد  عن  حتكم  اأنظمة  للمركبات،  بعد 
خوذات  فـي  مدجمة  ات�سال  اأجهزة  وال�سقف،  ال�سيارة  حمرك  وغطاء  ال�سيارة  و�سندوق 
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الدراجات النارية، اأجهزة حتديد املواقع العاملية، اأجهزة للمركبات لتحديد موقع املركبة اأو 
مركبات  ووجود  املرور  وحالت  والوقت  ال�سفر  وطرق  املوقع  واأماكن  عنها  اإ�سارة  اإعطاء 
الطوارئ واحلالت اخلطرة، اأنظمة ل�سبكات الت�سال بني املركبات والبنى التحتية للطرق، 
اأنظمة  للمركبات،  بعد  عن  توجيه  واأدوات  اأنظمة  الطرق،  على  العالمات  ك�سف  اأجهزة 
مراقبة بالكمبيوتر للنقطة العمياء وللم�ساعدة فـي تغيري احلارة، اأجهزة كمبيوتر مركبة 
حتديدا  املركبات  فـي  مركبة  ب�سرية  اأو  اإلكرتونية  اأو  كهربائية  معدات  املركبات،  فـي 
البطاريات الكهربائية وم�سجالت الأميال واأجهزة الراديو للمركبات والكامريات املركبة 
فـي املركبات والأنظمة الإلكرتونية املركبة فـي املركبات الربية لتوفـري امل�ساعدة فـي القيادة 
و�سف املركبات واأدوات التحكم فـي ال�سرعة للمركبات و�سا�سات للمركبات واأنظمة مكربات 
ال�سوت للمركبات وموؤ�سرات اأوتوماتيكية لل�سغط املنخف�س فـي اإطارات املركبات واأجهزة 
اأوتوماتيكية للتحكم ب�سرعة املركبات واأنظمة التحكم بالقيادة الذاتية للمركبات مبا فـي 
ذلك املركبات الربية، معدات كهربائية واإلكرتونية وب�سرية مركبة فـي املركبات مبا فـي 
بطاريات  �سحن  واأجهزة  الآلية  بالقيادة  التحكم  اأجهزة  حتديدا  الربية  املركبات  ذلك 
الهواتف الذكية لال�ستخدام فـي املركبات واأجهزة الت�سال للمركبات ومو�سالت الهواتف 
للمركبات  املالحة  واأنظمة  للمركبات  املتعددة  الكامريات  واأنظمة  للمركبات  املتحركة 
احلرارة  بدرجة  التحكم  واأجهزة  للمركبات  راديو  واأجهزة  تفاعلية  �سا�سات  على  امل�ستملة 
)ثريمو�ستات( للمركبات، معدات كهربائية واإلكرتونية وب�سرية مركبة فـي املركبات مبا 
فـي ذلك املركبات الربية حتديدا كوا�سف الأ�سياء فوق ال�سوتية لال�ستخدام فـي املركبات 
واأجهزة التعقب املركبة فـي املركبات وال�سناديق ال�سوداء )م�سجالت البيانات( للمركبات 
الربية، اأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية واأجهزة كمبيوتر ت�سخي�سية يتم التحكم بها عن بعد 
مركبة فـي املركبات، اأنظمة كمبيوتر لتنزيل وحتديث برامج الكمبيوتر من واإلى املركبات، 
اأجهزة اإلكرتونية لك�سف و/اأو تبادل البيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغرا�س 
الأمن وال�سالمة، الأجهزة امل�ساعدة فـي �سف ال�سيارات وح�سا�سات اأجهزة ك�سف العوائق، 
اإلكرتونية  اأجهزة  العمياء،  النقطة  ك�سف  ال�سيارات حتديدا ح�سا�سات  فـي �سف  امل�ساعدة 
للتحكم ب�سف ال�سيارات، اأنظمة الك�سف ما قبل الت�سادم وجتنب الت�سادم حتديدا اأجهزة 
كمبيوتر مركبة فـي املركبات، اأنظمة كمبيوتر مزودة ب�سا�سة تعمل باللم�س فـي املركبات، 
اأجهزة لتحديد موقع املركبات عن بعد، �ساعات ذكية على �سكل اأ�ساور ميكنها نقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية، برامج قابلة للتنزيل لأغرا�س الرتويج والعر�س ل�سا�سات العر�س 
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اخلا�سة على اأجهزة الت�سالت، البطاقات الذكية، اأجهزة تقنيات املعلومات، برامج تقنيات 
املعلومات، ح�سا�سات مل�سية، اأجهزة ومعدات مل�سية حتديدا �سا�سات مراقبة و�سا�سات عر�س 
و�سا�سات اإلكرتونية تعمل باللم�س وح�سا�سات ونظارات ذكية ونظارات الواقع الفرتا�سي اأو 
مع  لال�ستخدام  برامج  جم�سمة،  )بروجكرت(  عر�س  واأجهزة  راأ�س  و�سماعات  املعزز 
احل�سا�سات واملعدات والأجهزة اللم�سية، برامج واأجهزة الواقع الفرتا�سي، برامج واأجهزة 
الواقع املعزز، وحدات اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام مع اإنرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي(، وحدات 
اأجهزة الكمبيوتر لال�ستخدام فـي الأجهزة الإلكرتونية با�ستخدام انرتنت الأ�سياء )اآي اأو 
اأو تي(، برامج كمبيوتر وبرامج  تي(، برامج لال�ستخدام فـي تنفـيذ انرتنت الأ�سياء )اآي 
بال�سبكة  املت�سلة  والأنظمة  والآلت  والأدوات  الأجهزة  واإدارة  وت�سغيل  لتو�سيل  تطبيقات 
تطبيقات  وبرامج  كمبيوتر  برامج  الت�سالت،  برامج  تي(،  اأو  )اآي  الأ�سياء  اإنرتنت  فـي 
لعمليات ال�سراء الآمنة وامل�سفرة، برامج حلماية اأجهزة الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات 
التج�س�س  وم�سادات  املزعج  الربيد  وم�سادات  )فايروول(  احلماية  وجدران  للفـريو�سات 
وت�سفـية �سبكة الإنرتنت وبرامج ك�سف الخرتاق، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم 
حتويل  وبرامج  ال�سوت  على  والتعرف  ال�سوتي  الأمر  برامج  العمالء،  وخدمة  العمالء 
الكالم اإلى ن�س وتطبيقات برامج تدعم ال�سوت، برامج اإر�سال الر�سائل، برامج امل�ساعدات 
ال�سخ�سية، برامج كمبيوتر لإدارة املعلومات ال�سخ�سية، برامج كمبيوتر لال�ستخدام فـي 
برامج  تي(،  اأو  )اآي  الأ�سياء  باإنرتنت  اخلا�سة  الإلكرتونية  بالأجهزة  والتحكم  تو�سيل 
كمبيوتر  برامج  بوت(،  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  خا�سة  برامج  وتطبيقات  كمبيوتر 
الكمبيوتر وتطبيقات  اآي(، برامج  )اإيه  الذكاء ال�سطناعي  وبرامج تطبيقات فـي جمال 
الدعم  لتوفـري  ا�سطناعيا  الذكية  بوت(  )ت�سات  الدرد�سة  بروبوتات  اخلا�سة  الربامج 
للعمالء وخدمة العمالء، برامج روبوتات الدرد�سة اخلا�سة بخدمة العمالء، روبوتات ذات 
ال�سطناعي،  بالذكاء  تتميز  اإلكرتونية  اأجهزة  ال�سطناعي،  بالذكاء  مزودة  ب�سرية  بنية 
اأدوات التحكم الإلكرتونية، اأدوات التحكم الإلكرتونية لإ�سفاء التغذية الراجعة احل�سية 
حتديدا الأ�سوات والهتزازات التي ميكن للم�ستخدم اإدراكها، برامج كمبيوتر لال�ستخدام 
فـيما يتعلق بنقل ال�سوت والبيانات، برامج كمبيوتر واأجهزة ملحقة بالكمبيوتر للربجمة 
املرئية  ال�سخ�سية والتفاعلية للتلفزيون ولال�ستخدام فـي العر�س والتالعب بالو�سائط 
والر�سوم  التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافـية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية  والر�سوم 
املتحركة الرقمية ومقاطع الفـيديو وت�سوير الأفالم والبيانات ال�سوتية وللتوا�سل عرب 
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ال�سبكات الجتماعية، اأدوات حتكم ل�سلكية ملراقبة والتحكم بوظائف الأجهزة الإلكرتونية 
الت�سال،  �سبكات  اأجهزة  الأبوية،  الرقابة  برامج  باللم�س،  تعمل  التي  ال�سا�سات  الأخرى، 
اأجهزة ال�سبكات، اأدوات ال�سبكات، برامج التجارة الإلكرتونية، ال�ساعات التي تنقل البيانات 
اإلى الهواتف الذكية حتديدا ال�ساعات الذكية، اأجهزة اأمان للمركبات حتديدا اأجزاء وقطع 
موقع  لتحديد  اأجهزة  الت�سادم،  لتجنب  الأمان  لأنظمة  كاأجزاء  لال�ستخدام  للمركبات 
اأوتوماتكية  توجيه  اأجهزة  للمركبات،  الت�سادم  لتجنب  اأمان  اأنظمة  بعد،  عن  املركبات 
اأجهزة  الإيرثنت،  توجيه  اأجهزة  للمركبات،  اخللف  اإلى  للرجوع  اإنذار  اأجهزة  للمركبات، 
توجيه �سبكات النطاق الوا�سع )دبليو اإيه ان(، اأجهزة توجيه ل�سلكية، اأجهزة توجيه �سبكات 
خوادم  �سبكات،  خوادم  الكمبيوتر،  �سبكات  توجيه  واأجهزة  ومفاتيح  حماور  الكمبيوتر، 
كبالت  اإيرثنت،  حمولت  لل�سبكات،  الو�سول  خوادم  اأجهزة  كمبيوتر(،  )اأجهزة  ات�سالت 
اإيرثنت، مفاتيح  اإيرثنت، مر�سالت م�ستقبالت  اأدوات حتكم لالإيرثنت، مفاتيح  اإيرثنت، 
وحدات  الكمبيوتر،  �سبكات  مفاتيح  لالت�سالت،  اأوتوماتيكية  حتويل  اأجهزة  كهربائية، 
ت�سفـري اإلكرتونية، برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي جتارة وتخزين واإر�سال 
وا�ستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية اإلكرتونيا واإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت 
الرقمية، برامج كمبيوتر واأجهزة تفاعلية لتوفر اخلدمات املالية عرب الإنرتنت من �سبكة 
قواعد  املتحركة،  الت�سال  واأجهزة  الكمبيوتر  طرفـيات  عرب  والإنرتنت  عاملية  كمبيوتر 
ميكن  التي  الأ�سول  بيانات  قواعد  حتديدا  كمبيوتر  بيانات  وقواعد  اإلكرتونية  بيانات 

م�ساركتها ونقلها.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي 14 2 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135471
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفـيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية، التعليم والتدريب 
مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة من كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
�سبكات كمبيوتر،  الإنرتنت من  املقدمة عرب  الألعاب  الإلكرتونية، خدمات  ال�سبكات  من 
خدمات الرتفـيه بالراديو والتلفزيون مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت 
من كمبيوتر اأو الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، توفـري من�سورات اإلكرتونية 
املجالت،  ن�سر  الدوريات،  ن�سر  الفورية،  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  ال�سبكة،  عرب 
ن�سر املجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت، ن�سر الدوريات الإلكرتونية عرب الإنرتنت، ن�سر 
الدرا�سية  واحللقات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  املطبوعات،  ن�سر  ال�سحف،  ن�سر  الن�سو�س، 
تفاعلية  تعليمية  وح�س�س  دورات  العمل،  وور�سات  اخل�سو�سية  والدرو�س  والندوات 
اأو مقدمة بوا�سطة  اأو �سبكة كمبيوتر  وعن بعد مقدمة عرب ال�سبكة عرب رابط ات�سالت 
و�سائل اأخرى، خدمات املكتبات الإلكرتونية لتزويد املعلومات الإلكرتونية )مبا فـي ذلك 
معلومات الأر�سيف( فـي �سيغة معلومات ن�سية و/اأو �سوتية و/اأو مرئية، توفـري من�سورات 
اإلكرتونية غري قابلة للتنزيل، توفـري جمالت مميزة عامة عرب الإنرتنت قابلة للتنزيل، 
الإنرتنت  عرب  فـيديو  حمتويات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  الإنرتنت  عرب  �سور  توفـري 
توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  الإنرتنت  عرب  �سوت  حمتويات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري 
على  للح�سول  للبحث  قابلة  الإنرتنت  عرب  دلئل  ون�سر  الإنرتنت  عرب  بيانات  قواعد 
بيانات فـي جمالت املو�سيقى والفـيديو والأفالم والكتب والتلفزيون والألعاب والريا�سة، 
واإنتاج  املو�سيقى  واإنتاج  ال�سوت  واإنتاج  التلفزيون  اإنتاج  الإعالمي حتديدا  املحتوى  اإنتاج 
الفـيديو واإنتاج الأفالم، واإنتاج الر�سوم املتحركة، ن�سر وتوزيع حمتويات الو�سائط الرقمية 
املدونات  ن�سر  والتعليمية،  الرتفـيهية  للغايات  امل�ستخدمني  قبل  من  توليدها  يتم  التي 
ومدونات الفـيديو، اخلدمات الرتفـيهية املقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر 
اأو من الإنرتنت، معلومات تعليمية مقدمة عرب ال�سبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من 
الإنرتنت، اخلدمات الرتفـيهية املقدمة عن طريق الهاتف، تنظيم واإدارة امل�سابقات املقدمة 
عن طريق الهاتف، توفـري املعلومات الريا�سية عن طريق الهاتف، خدمات املكتبات املقدمة 
الإنرتنت،  املقدمة عرب  الإلكرتونية  الألعاب  بيانات حمو�سبة، خدمات  من خالل قاعدة 
توفـري املو�سيقى الرقمية من الإنرتنت، ن�سر املواد التي ميكن الو�سول اإليها من قواعد 
البيانات اأو من الإنرتنت، توفـري املن�سورات غري القابلة للتنزيل من الإنرتنت والتي ميكن 

-87-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

�سبكات  عرب  الالعبني  متعددة  التفاعلية  الألعاب  توفـري  الإلكرتوين،  الن�سر  ت�سفحها، 
اخلدمات  ترفـيهية،  لأغرا�س  املعار�س  واإدارة  تنظيم  الإنرتنت،  ذلك  فـي  مبا  الت�سال 
الرتفـيهية حتديدا توفـري املو�سيقى والأفالم وبرامج التلفزيون والكتب ال�سوتية والألعاب 
اأو  العاملية  الكمبيوتر  �سبكات  ال�سبكة عرب  للتنزيل ل�ستخدامها عرب  القابلة  اأو  املتدفقة 
املحلية، توفـري الأفالم وبرامج التلفزيون غري القابلة للتنزيل عرب خدمات الفـيديو ح�سب 
وامل�ساهدات  املعلومات  توفـري  الإنرتنت،  عرب  ال�سوتية  والكتب  املو�سيقى  توفـري  الطلب، 
بيانات  الرقمية من قواعد  املو�سيقى  الرتفـيه، توفـري  ال�سخ�سية فـي جمال  والتو�سيات 
كمبيوتر اأو من الإنرتنت، توفـري اأفالم وبرامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل من قواعد 
بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت، توفـري األعاب كمبيوتر عرب الإنرتنت من قواعد كمبيوتر 

اأو من الإنرتنت، جميعها للخدمات الرتفـيهية اأو التعليمية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي 14 2 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135472
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيانات  لقواعد  �سخ�سي  و�سول  لتوفـري  الربامج  واجهات  توفـري 
توفـري  الإلكرتونية،  ال�سبكات  اأو غريها من  الإنرتنت  اأو  الكمبيوتر 

تطبيقات الربامج غري قابلة للتنزيل من خالل قواعد بيانات الكمبيوتر اأو الإنرتنت اأو 
على  الرقمي  املحتوى  ا�ست�سافة  ال�ست�سافة،  خدمات  الإلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها 
الإنرتنت مبا فـي ذلك املدونات وال�سحف عرب ال�سبكة، ا�ست�سافة اخلوادم، ا�ست�سافة مواقع 
الويب وقواعد بيانات الكمبيوتر، �سيانة وحتديث برامج وبرجميات الكمبيوتر، خدمات 
الكمبيوتر عرب ال�سبكة، احلو�سبة ال�سحابية، تاأجري اأجهزة الكمبيوتر، ت�سميم وفن الر�سم 
اجلرافـيكي وتكليف الكتابة لإن�ساء �سفحات الويب على الإنرتنت، خدمات ال�ست�سارات فـي 
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جمال الكمبيوتر، برجمة الكمبيوتر وت�سميم الربامج، تركيب و�سيانة وحتديث برامج 
ا�ست�سافة  املعلومات،  تكنولوجيا  دعم  خدمات  الويب،  مواقع  و�سيانة  اإن�ساء  الكمبيوتر، 
للم�سرتين  التقنية  الطبيعة  ذات  وامل�سورة  املعلومات  توفـري  لالآخرين،  الويب  مواقع 
املحتملني لل�سلع والب�سائع، املعلومات التقنية املتعلقة بالأجهزة اأو الربامج املقدمة عرب 
ال�سبكة من �سبكة كمبيوتر عاملية اأو من الإنرتنت، ت�سغيل حمركات البحث، ت�سميم اأنظمة 
ا�ست�سافة  حتديدا  بيه(  ا�س  )اإيه  التطبيقات  خدمة  مزودي  كخدمة،  الربامج  الت�سال، 
الربامج  فـي ذلك تطبيقات  الربامج مبا  ت�سميم  الكمبيوتر لالآخرين،  برامج  تطبيقات 
وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  خدمات  توفـري  املتحركة،  الأجهزة  على  لال�ستخدام 
وا�ست�سافة  ومراقبة  ت�سميم  املعلومات،  وتكنولوجيا  الكمبيوتر  باأجهزة  املتعلقة  التقنية 
منتجات  وتطوير  بحث  والتطوير،  البحث  خدمات  للمناق�سة،  ال�سبكة  عرب  املنتديات 
جديدة، الأبحاث فـي جمال التكنولوجيا، توفـري املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة 
وفك  ت�سفـري  الت�سالت،  جمال  فـي  ال�سبكات  اأنظمة  مراقبة  اآنفا،  املذكورة  باخلدمات 
ت�سفـري وتوثيق املعلومات والر�سائل والبيانات، توفـري خدمات الأمن ل�سبكات الكمبيوتر 
الو�سائل  خالل  من  ذلك  فـي  مبا  املحو�سبة  واملعامالت  الكمبيوتر  اأجهزة  اإلى  والو�سول 
من  البيانات  حتويل  املتحركة،  الت�سالت  اأجهزة  و/اأو  ل�سلكية  �سبكة  عرب  الإلكرتونية 
املعلومات الإلكرتونية مبا فـي ذلك برامج البيانات والكمبيوتر )با�ستثناء التحويل املادي(، 
تخزين البيانات، ا�ستخراج البيانات، ت�سميم قواعد البيانات، ا�ستخراج البيانات، ت�سميم 
اأنظمة معاجلة البيانات الإلكرتونية، تاأجري الربامج، ا�ست�سافة  قواعد البيانات، اختبار 
البيانات،  معاجلة  لأجهزة  الوقت  م�ساركة  خدمات  ال�سوتية،  للمدونات  الويب  منافذ 
ت�سفـري  البيانات )جدران حماية(، خدمات  اأمن  الكمبيوتر لالت�سالت، خدمات  برجمة 
للبيانات  الحتياطي  الن�سخ  البيانات،  ا�سرتجاع  خدمات  البيانات،  نقل  خدمات  البيانات، 
خارج املوقع، ال�سغط الرقمي للبيانات، توفـري ال�ستخدام املوؤقت لربامج الكمبيوتر غري 
القابلة للتنزيل ل�ستخدامها فـي اإن�ساء ون�سر ال�سحف واملدونات عرب ال�سبكة، ا�ست�سارات 
وحتديث  و�سيانة  تطوير  الت�سالت،  ومعدات  اأجهزة  ت�سميم  الت�سالت،  تكنولوجيا 
حمركات البحث عرب �سبكات الت�سالت، ت�سميم الهواتف مبا فـي ذلك الهواتف املتحركة، 
اأجهزة  )تاأجري  الإنرتنت  مقاهى  خدمات  الهواتف،  عرب  الطق�س  عن  معلومات  توفـري 
البحث على  الإنرتنت، توفـري حمركات  الويب على  الكمبيوتر(، خدمات ت�سميم مواقع 
الإنرتنت، تاأجري الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت، �سيانة الربامج للو�سول اإلى الإنرتنت، 
الت�سال  �سبكات  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  ال�ستخدام  توفـري 
الكمبيوتر  برجمة  الربامج،  بيانات  قواعد  حتديث  والإنرتنت،  الداخلية  وال�سبكات 
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حتليل  خدمات  الكمبيوتر،  �سبكات  مراقبة  الكمبيوتر،  �سبكات  خدمات  البيانات،  ملعاجلة 
لقواعد  الكمبيوتر  برامج  و�سيانة وحتديث  اإن�ساء  البيانات،  وا�ستخراج  التقنية  البيانات 
البيانات اخلا�سة باحلركة املرورية ومعلومات ال�سفر، تركيب وحتديث برامج الكمبيوتر 
على الأجهزة الكهربائية والإلكرتونية والرتكيبات للتحكم بالو�سول واأجهزة وتركيبات 
بيومرتية للتحكم بالو�سول واأنظمة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة والكامريات وكامريات 
التلفزيون وم�سجالت الفـيديو لأجهزة التلفزيون ذات الدوائر املغلقة والأجهزة الب�سرية 
والفوتوغرافـية، تفعيل برامج اأمن الكمبيوتر مبا فـي ذلك م�سادات الفـريو�سات وجدران 
احلماية ومكافحة الربيد املزعج وبرامج التج�س�س وت�سفـية �سبكة الإنرتنت وبرنامج ك�سف 
ا�ست�سارات  ان(،  بيه  )فـي  الفرتا�سية  ال�سبكات اخلا�سة  وبرامج  ا�س(  دي  )اآي  الخرتاق 
تكنولوجيا الت�سالت، توفـري برامج غري القابلة للتنزيل لأغرا�س ترويجية ولأغرا�س 
العر�س ل�سا�سات العر�س املخ�س�سة على اأجهزة الت�سالت، توفـري حمتوى رقمي حتديدا 
تطبيقات برامج غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها 
موؤقت  ا�ستخدام  توفـري  التعليمية،  اأو  الرتفـيهية  للغايات  الإلكرتونية  ال�سبكات  من 
لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتنفـيذ انرتنت الأ�سياء )اآي اأو تي(، 
لتو�سيل  للتنزيل  قابلة  غري  )كالود(  ال�سحاب  اأ�سا�سها  لربامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري 
وت�سغيل واإدارة الأجهزة والأدوات والآلت والأنظمة املت�سلة بال�سبكة فـي اإنرتنت الأ�سياء 
قابلة  ال�سحاب )كالود( غري  اأ�سا�سها  التي  املعلومات  تقنيات  تي(، موؤقت لربامج  اأو  )اآي 
للتنزيل  قابلة  غري  )كالود(  ال�سحاب  اأ�سا�سها  لربامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري  للتنزيل، 
ا�ستخدام موؤقت لربامج  توفـري  اللم�سية،  والأجهزة  واملعدات  لال�ستخدام مع احل�سا�سات 
ا�ستخدام  توفـري  للتنزيل،  قابلة  ال�سحاب )كالود( غري  اأ�سا�سها  التي  الفرتا�سي  الواقع 
للتنزيل، خدمات  ال�سحاب )كالود( غري قابلة  اأ�سا�سها  التي  املعزز  الواقع  موؤقت لربامج 
الدعم الفني لربامج الكمبيوتر، خدمات الهند�سة املتعلقة بالروبوتات، ا�ست�سافة من�سات 
وتطوير  ت�سميم  الت�سالت،  �سبكات  من  غريها  اأو  الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  التجارة 
اأو  )اآي  الأ�سياء  انرتنت  وتطوير  ت�سميم  الت�سالت،  ومعدات  واأجهزة  و�سبكات  اأنظمة 
تي(، خدمات تخزين وا�سرتجاع البيانات الإلكرتونية، خدمات الكمبيوتر حتديدا اإن�ساء 
فهار�س املعلومات واملواقع وغريها من امل�سادر اأ�سا�سها الويب املتوفرة على �سبكة كمبيوتر 
املركبات لإمكانية قيادتها،  املركبات عن بعد، فح�س  عاملية لالآخرين، ت�سخي�س وفح�س 
والتقاومي  العناوين  دليل  برامج  توفـري  بعد،  عن  املركبات  وفح�س  وت�سخي�س  مراقبة 
واليوميات غري قابلة للتنزيل، تركيب واإ�سالح و�سيانة برامج اأنظمة الكمبيوتر لتنزيل 
ال�سيارات. جمال  فـي  الكمبيوتر  وبرامج  املركبات  واإلى  من  الكمبيوتر  برامج   وحتديث 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي 14 2 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135473
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت  وخدمات  والثابتة  املتحركة  الت�سالت  الت�سالت،  خدمات 
اخللوية  الهواتف  عرب  والت�سالت  ال�سناعية  الأقمار  وعرب  الهاتف  عرب 

والت�سال عرب الهاتف الال�سلكي واخللوي والفاك�س الال�سلكي واأجهزة النداء الال�سلكية 
والربيد  ال�سوتية  الر�سائل  خدمات  ال�سوت،  نقل  خدمات  الال�سلكي،  الت�سال  وخدمات 
اإكراء وا�ستئجار وتاأجري اأجهزة  ال�سوتي، خدمات الربيد الإلكرتوين للبيانات وال�سوت، 
الت�سالت،  مرافق  تاأجري  الال�سلكي،  والفاك�س  الال�سلكي  والهاتف  والراديو  الت�سالت 
الأقمار  وعرب  الت�سالت  وعرب  الراديو  عرب  البيانات  ات�سال  الهواتف،  دوائر  ا�ستئجار 
ال�سناعية، الإر�سال وال�ستقبال عرب الراديو، خدمات الت�سال عرب الأقمار ال�سناعية و/اأو 
التلفزيون و/اأو الراديو، خدمات الت�سال على هيئة اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، ال�سوت عرب 
خدمات بروتوكول الإنرتنت، خدمات الت�سالت عرب �سبكة كمبيوتر عاملية اأو الإنرتنت، 
ال�سوت  وا�ستقبال  تو�سيل  املتحركة،  والهواتف  الهواتف  عرب  الر�سائل  واإر�سال  جتميع 
والبيانات وال�سور، خدمات الت�سال عرب الهاتف مقدمة خلطوط الت�سال املبا�سر ومراكز 
الهاتفـية  ال�سوتية  الر�سائل  خدمات  الآلية،  الهاتفـية  املكاملات  فح�س  خدمات  الت�سال، 
الآلية، خدمات الت�سال عرب الهاتف على هيئة خدمات الرد الآيل على الهاتف، خدمات 
الرتقيم ال�سخ�سي )خدمات هاتفـية(، اإعارة اأجهزة الت�سالت البديلة فـي حالة الأعطال 
لالإنرتنت،  الو�سول  خدمات  حتديدا  الإنرتنت  خدمات  توفـري  ال�سرقة،  اأو  الفقدان  اأو 
خدمات مزودي خدمة الإنرتنت )اآي ا�س بيه(، ات�سالت املعلومات )مبا فـي ذلك �سفحات 
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الويب( وبرامج الكمبيوتر واأي من البيانات الأخرى، خدمات الربيد الإلكرتوين، توفـري 
اإلى  الو�سول  توفـري  النطاق،  وا�سع  الال�سلكي  الت�سال  خدمات  النطاق،  وا�سعة  خدمات 
الإنرتنت عرب �سبكات ل�سلكية وا�سعة النطاق، توفـري الو�سول اإلى الإنرتنت عرب �سبكات 
الال�سلكية، خدمات  الهواتف  الال�سلكي،  الت�سال  النطاق، خدمات  وا�سعة  ب�سرية  األياف 
الت�سالت عرب ال�سبكات الرقمية، توفـري و�سول اإلى منافذ الإنرتنت، خدمات الت�سالت 
لأجهزة  املوقع  اأ�سا�سها  التي  الت�سالت  خدمات  توفـري  الإنرتنت،  منافذ  عرب  املقدمة 
اإيه بيه( مبا فـي  الت�سالت، توفـري نقل البيانات عرب بروتوكول تطبيق ل�سلكي )دبليو 
الت�سالت  عن  املعلومات  توفـري  اآمنة،  ات�سال  قناة  ت�ستخدم  التي  اخلدمات  تلك  ذلك 
املتعلقة اأو تعرف اأجهزة واأدوات الهاتف والت�سالت، خدمات توجيه وتو�سيل الت�سالت 
تدفق  الت�سالت،  بوا�سطة  البيانات  نقل  الإلكرتونية،  البيانات  تبادل  خدمات  بعد،  عن 
البيانات، تدفق حمتوى الو�سائط الرقمي مبا فـي ذلك الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج 
الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات وال�سور والر�سومات البيانية ونغمات 
الرنني عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت، تو�سيل حمتوى الو�سائط الرقمية مبا فـي ذلك 
الأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س والبيانات 
خدمات  ات�سالت،  �سبكة  اأو  الإنرتنت  عرب  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سومات  وال�سور 
نقل البيانات، خدمات البث، خدمات بث البيانات، بث اأو نقل برامج الراديو والتلفزيون، 
النقل  الت�سالت،  بوا�سطة  الو�سائط  متعددة  الرقمي  والفـيديو  ال�سوت  حمتوى  نقل 
الإلكرتوين مللفات ال�سوت والفـيديو عرب �سبكات كمبيوتر وغريها من �سبكات الت�سالت 
الإلكرتونية، نقل الأخبار ومعلومات عن اأخبار اليوم، تو�سيل املو�سيقى الرقمية بوا�سطة 
لتوفـري  الت�سالت  خدمات  الجتماعية،  ال�سبكات  ملواقع  و�سول  توفـري  الت�سالت، 
بالفـيديو  الت�سال  وخدمات  امل�ساهدات  بيانات  وخدمات  والتلك�س  املرئية  الن�سو�س 
وا�ستقبال  اإر�سال  الر�سائل حتديدا  اإر�سال  التفاعلية، خدمات  املرئية  الن�سو�س  وخدمات 
واإعادة اإر�سال الر�سائل فـي �سيغة ن�سو�س اأو �سوت اأو ر�سوم بيانية اأو فـيديو اأو تركيبة من 
هذه ال�سيغ، خدمات اإر�سال الر�سائل املوحدة، خدمات الربيد ال�سوتي، تقدمي الت�سالت 
املوؤمترات  عقد  خدمات  البيانات،  قواعد  اأو  للكمبيوتر  العاملية  بال�سبكة  الرتباط  عرب 
قواعد  اأو  بالإنرتنت  الت�سالت  تو�سيالت  توفـري  املرئية،  الهواتف  خدمات  املرئية، 
البيانات، نقل الر�سائل والبيانات وال�سور عرب الكمبيوتر، خدمات الت�سال بالكمبيوتر، 
توفـري خدمات املوؤمترات الإلكرتونية، توفـري وا�ستئجار وقت الو�سول اإلى قواعد بيانات 
التفاعلية  الت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  ن�سرات  ولوحات  الكمبيوتر 
بالكمبيوتر واملن�سورات الإلكرتونية فـي جمالت خمتلفة والرتويج وكتالوجات اخلدمة 
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ومعلومات والأبحاث املحو�سبة واملواد املرجعية، توفـري و�سول للمحتوى التعليمي ومواقع 
الويب والبوابات، خدمات الت�سال للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكرتونية، توفـري �سبكات 
الطوارئ،  ومكاملات  ر�سائل  لتو�سيل  الت�سال  خدمات  الذكية،  القيا�س  لأنظمة  الت�سال 
الإلكرتونية،  والأجهزة  الكمبيوتر  وامل�ستندات عرب طرفـيات  للبيانات  الإلكرتوين  النقل 
اإر�سال الإ�سارات للتجارة الإلكرتونية عرب اأنظمة الت�سالت واأنظمة الت�سال بالبيانات، 
توفـري و�سول ل�سبكات الت�سال الإلكرتونية وقواعد البيانات الإلكرتونية، توفـري مرافق 
الت�سال لتبادل البيانات الرقمية، الت�سال بالبيانات بوا�سطة الت�سالت، نقل البيانات 
مبا فـي ذلك بوا�سطة الأجهزة ال�سمعية الب�سرية، نقل اإ�سارات ال�سوت وال�سورة والفـيديو 
البيانات،  بنك  لرتابط  الت�سالت  خدمات  البيانات،  لقواعد  و�سول  توفـري  والبيانات، 
بث  خدمات  الإلكرتوين،  الربيد  بيانات  خدمات  الإلكرتونية،  البيانات  تبادل  خدمات 
وات�سال البيانات، توفـري و�سول اإلى البنية التحتية لالت�سالت للم�ستخدمني الآخرين، 
خدمات  اإلكرتونية،  ات�سالت  تو�سيالت  وتوفـري  بالت�سالت  متعلقة  معلومات  توفـري 
خدمات  الت�سالت،  �سبكات  خدمات  التفاعلية،  الت�سالت  خدمات  الت�سالت،  بوابات 
خدمات  اإلى  و�سول  توفـري  الطائرات،  لركاب  الت�سالت  خدمات  الت�سالت،  ا�ست�سارات 
اإلكرتونيا وت�سهيالت املعامالت  الدفع الإلكرتوين مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال 
اإنرتنت الأ�سياء )اآي  عرب ال�سبكة، توفـري تو�سيالت و�سبكات الت�سالت لال�ستخدام مع 
اأو تي(، توفـري و�سول ملن�سات التجارة الإلكرتونية على الإنرتنت، نقل املعلومات الناجتة 
عن مراقبة حركة املرور، توفـري الو�سول خلدمات دليل العناوين والتقاومي واليوميات 
عرب الإنرتنت، توفـري و�سلول ل�سبكات البيانات للم�ستخدمني، نقل البيانات الرقمية على 
هيئة حمتوى و�سائط رقمية يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني، خدمات الو�سول ل�سبكات 
امل�سفرة،  للبيانات  الإلكرتوين  النقل  املرتو،  اإيرثنت  و�سائل  بوا�سطة  مقدمة  الكمبيوتر 

خدمات الت�سالت املقدمة عرب �سبكات الألياف الب�سرية والال�سلكية والكبلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي 14 2 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135474
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن والت�سوق والرتويج، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة بالهواتف 
الت�سالت  واأجهزة  املتحركة  الرقمية  والأجهزة  الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف 
ال�سلع  هذه  ولوازم  الإلكرتوين  الت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  اأجهزة  الكمبيوتر  وبرامج 
جتميع  خدمات  الت�سالت،  ولوازم  واأدوات  واأجهزة  املودم  واأجهزة  الت�سفـري  فك  واأجهزة 
الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  الغري،  ل�سالح  والكمبيوتر  الت�سالت  خدمات  من  ت�سكيلة 
توفـري  الر�سائل،  واإر�سال  الهاتف  الرد على  و�سرائها عند احلاجة، خدمات  من معاينتها 
م�ساحات على مواقع الويب لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
اأجهزة واأدوات وبرامج الت�سال والت�سالت ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة مبا فـي ذلك تلك اخلدمات املقدمة عرب ال�سبكة 
من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات الإلكرتونية، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات الأعمال واخلدمات املالية والتقارير التجارية 
واملعلومات وخدمات معلومات التكنولوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات املعلومات عن 
الطبيعة وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل وخدمات املعلومات عن الفن وخدمات 
املعلومات عن التاريخ وخدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات 
معاينتها  من  امل�ستخدمني  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  واملالحة  الأفالم  عن  املعلومات 
و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات 
الرتفـيه واملعلومات عن الرتفـيه وخدمات املعلومات عن الأزياء وخدمات ت�سميم الأزياء 
وخدمات املعلومات عن اأمناط احلياة )ال�سحية( وخدمات التمارين احلياتية واملعلومات 
املعلومات عن  املو�سيقى وخدمات  املعلومات عن  واللياقة وخدمات  واجلمال  ال�سحة  عن 
املعلومات  احلالية وخدمات  ال�سوؤون  عن  وتقارير  الإخبارية  التقارير  الريا�سة وخدمات 
ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال املعلومات عن الأعمال وخدمات املعلومات 
املالية ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند 
احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال خدمات املعلومات التجارية على 
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العلوم  املعلومات عن  التكنولوجيا وخدمات  املعلومات عن  واأ�سهم وخدمات  �سندات  هيئة 
وخدمات املعلومات عن الطبيعة وخدمات املعلومات عن النقل وخدمات معار�س الفنون 
وخدمات املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�سالح الغري وذلك لتمكني 
امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
ال�سفر والثقافة والألعاب واملقامرة وخدمات  املعلومات عن  اخلدمات فـي جمال خدمات 
املعلومات عن الأفالم وخدمات اإنتاج الأفالم وخدمات املعلومات عن املالحة ل�سالح الغري 
وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة، خدمات جتميع 
ت�سكيلة من حمتويات الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل مبا فـي ذلك الربامج وتطبيقات 
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س 
عامة  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سوم  وال�سور  والبيانات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة، خدمات جتميع ت�سكيلة من مزودي 
وتطبيقات  الربامج  ذلك  فـي  مبا  رقمية  و�سائط  حمتويات  مزودي  حتديدا  اخلدمات 
الربامج والأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س 
والبيانات وال�سور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�سالح الغري عرب الإنرتنت اأو �سبكات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه  التدفق وذلك لتمكني عامة  اأو عرب خدمة  الت�سالت 
املعلومات التجارية وامل�سورة للم�سرتين املحتملني لل�سلع  اخلدمات عند احلاجة، توفـري 
والب�سائع، اإدارة برامج الولء امل�ستملة على خ�سومات اأو حوافز، خدمات بطاقات الولء، 
املعلومات  توفـري  الرتويجية،  احلوافز  وبرامج  املبيعات  على  والإ�سراف  وت�سغيل  تنظيم 
التجارية وامل�سورة حول التزويد وترويج املنتجات واختيار وعر�س ال�سلع، جتميع وتنظيم 
ال�سبكة، جتميع  للبحث عرب  قابلة  بيانات  وقواعد  كمبيوتر  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات 
الدلئل مبا فـي ذلك دلئل الأعمال والدلئل التجارية للن�سر على قواعد بيانات كمبيوتر 
بحث  حتديدا  الإدارية  اخلدمات  الإلكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها  اأو  الإنرتنت  على  اأو 
كمبيوتر  �سبكات  على  املتاحة  امل�سادر  واملواقع وغريها من  املعلومات  وا�سرتجاع  وت�سفح 
ملرجع  وفقا  عاملية  �سبكة كمبيوتر  املقدمة عرب  املعلومات  تنظيم حمتويات  للغري،  عاملية 
واإدارة  تنظيم  الح�سائيات،  عن  ومعلومات  التجارية  الأ�سعار  وتوفـري  جتميع  امل�ستخدم، 
املعار�س لغايات الأعمال، خدمات معاجلة البيانات، خدمات اإدارة البيانات، جتميع البيانات، 
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وامل�ساعدة  والتوجيه  والإدارة  والبحث  الرتويج  خدمات  الأعمال،  بيانات  حتليل  خدمات 
التنبوؤات  الأعمال،  وتخطيط  ا�سرتاتيجيات  خدمات  بالأعمال،  يتعلق  فـيما  واملعلومات 
الن�سو�س  ن�سر  ال�سوق،  وم�سح  وحتليل  ال�سوق  بحث  وخدمات  والت�سويق  القت�سادية 
الإعالنية، جتميع املعلومات الإح�سائية، توفـري املعلومات التجارية، ن�سر املواد الإعالنية 
كمبيوتر  �سبكة  عرب  اأو  الت�سالت  اأدوات  اأو  اأجهزة  اأو  ل�سلكية  �سبكات  عرب  لالآخرين 
عاملية، خدمات الدعاية والإعالن املقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعرب الو�سائط 
الإلكرتونية، خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و/اأو الرتويجية و/اأو الإعالنية، 
تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت لالآخرين، تنظيم ال�سرتاكات خلدمات تقنيات 
خدمات  التلفزيون،  قنوات  فـي  ال�سرتاك  )اإنرتنت(،  الكمبيوتر  اأو  الهاتف  اأو  املعلومات 
املزادات عرب �سبكات الت�سالت، اخلدمات التجارية الإلكرتونية حتديدا توفـري املعلومات 
واملبيعات  الدعاية  والت�سويق،  الإعالن  لغايات  الت�سالت  �سبكات  عرب  املنتجات  حول 
والرتويج فـيما يتعلق بال�سلع واخلدمات املعرو�سة واملطلوبة من خالل الت�سالت، خدمات 
ترويج الأعمال املقدمة عن طريق الهاتف، تنظيم خدمات الرتحيب عرب الهاتف وخدمات 
ا�ستقبال املكاملات للغري، خدمات املعلومات التجارية املقدمة من خالل الو�سول اإلى قاعدة 
عن  املعلومات  توفـري  التجارية،  الدلئل  خدمات  عن  املعلومات  توفـري  كمبيوتر،  بيانات 
خدمات دلئل الهاتف عرب الإنرتنت، تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات تدفق املو�سيقى عرب 

ال�سبكة، جتميع املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور، خدمات ا�سرتجاع البيانات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�س، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي 14 2 اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 109 ر.ب: 136 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143634
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 
رقمية  فـيديو  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�سجيل،  اأقرا�س  مغناطي�سية،  بيانات  حامالت 
اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  واآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  وغريها من 
ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوانزو فوكي�سي للتجارة ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة غوانزو، مقاطعة ليوان، �سارع اك�سيدي ايرما، رقم 55، الطابق 

الثاين ع�سر، رقم 24، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143635
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغــــو والنب 
احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ال�سطناعــــي، 

واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية 
وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ،اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ،البهارات ، الثلج.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  خالد �سليمان عبد اللـه الدوا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3610 ر.ب: 13326 الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 828 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143699

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاجلة الإدارية لأوامر ال�سراء، الدعاية والإعالن، توجيه الأعمال، املعلومات والأخبار عن 

الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، اإدارة الأعمال، الإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات 

الغري، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني )متجر ن�سح امل�ستهلك(، الن�ساط املكتبي، 

عر�س ال�سلع على و�سائل ات�سالت لغايات البيع بالتجزئة، الدعاية، خدمات جتميع ت�سكيلة 

و�سراءها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  نقلها(،  عدا  )ما  الغري  ل�سالح  ال�سلع  من 

اأو  بالتجزئة  البيع  متاجر  بوا�سطة  توفـريها  يتم  قد  اخلدمات  هذه  مثل  احلاجة،  عند 

منافذ البيع باجلملة اأو بوا�سطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�سطة و�سائل الو�سائط 

الإلكرتونية، على �سبيل املثال، عرب املواقع ال�سبكية اأو عرب برامج الت�سوق التلفزيوين. 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143700
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية وطبية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، اأغذية ومواد 
غذائية  مكمالت  والأطفال،  للر�سع  اأغذية  اأوالبيطري،  الطبي  لال�ستعمال  معدة  حمية 
للب�سر واحليوانات، ل�سقات، مواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان، �سمع طب الأ�سنان، مطهرات، 
م�ستح�سرات لإبادة الهوام واحل�سرات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات الأع�ساب ال�سارة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  مركز اللولو )�س.ذ.م.م( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س ب:60188، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143701
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سنان غري طبية، عطور،  م�ستح�سرات جتميل وم�ستح�سرات زينة غري طبية، منظفات 
زيوت عطرية، م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س، 

م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  مركز اللولو )�س.ذ.م.م( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132244

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكحولية،  امل�سروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  البرية 

لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 

امل�سروبات.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 20545، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135629

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ص والأحذية واأغطية الراأ�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيوفوريك اأنو فـي�سنز بي فـي تي.ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فـي11/313، كولثارا، بي، اأو،كاليكيت - 673655، كريال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: علي بن خمي�ص العلوي واخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142086

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التزويد  )الكانتينات(،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  الكافـيرتيات،  املقاهي، خدمات  خدمات 

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلويات نبيل نفـي�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 2، خلف �سارع جمال عبد النا�سر، املجاز، �ص.ب: 82899، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142088

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التابيوكا،  الأرز،  ال�سطناعية،  القهوة  الكاكاو،  ال�ساي،  القهوة، 

الفطائر،  اخلبز،  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  للطعام،  دقيق  ال�ساغو، 

اخلبيز،  م�سحوق  اخلمرية،  الأ�سود،  الع�سل  النحل،  ع�سل  املثلجة،  احللويات  احللويات، 

خبز  ب�سكويت،  لوز،  حلوى  الثلج،  البهارات،  )التوابل(،  ال�سل�سات  اخلل،  امللح،اخلردل، 

اإفرجني، كعك، كعك الوفل، كيك، حلوى، �سوكولتة، حلويات، كعك حملى، قطع حلوى 

�سميد،  �سوداين،  فول  حلويات  معجنات،  فطائر،  )بانكيك(،  حمالة  فطائر  )حلويات(، 

املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  الفواكه(، تورتات حم�سوة  ال�سكر، تورتات )كيك  حلويات 

اأ�سابع �سو�ص )حلويات(، اأقرا�ص �سكرية )حلويات(، �سو�ص )حلويات(، حلوى لوز، مهلبية، 

اأو  ال�سوكولتة  ب�سل�سة  مزينة  الكا�سرتد  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات 

غريها، بتي فور، بوظة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلويات نبيل نفـي�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 2، خلف �سارع جمال عبد النا�سر، املجاز، �ص.ب: 82899، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142632

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، �سناعة العطور، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تعطري الهواء، م�ستح�سرات 

جتميل، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، مزيالت ال�سعر، م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج، مزيالت طالء اأظافر، ملمع اأظافر، �سامبو، بال�سم لل�سعر، ملونات لل�سعر، 

رذاذ )�سرباي( لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، غ�سولت 

)لو�سن( لأغرا�ص التجميل، بال�سم لغري الأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري 

غ�سول  مكياج،  م�ساحيق  احليوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت  طبية،  غايات 

)لو�سن( لل�سعر، كرميات جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ص.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 307 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142636

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، �سناعة العطور، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تعطري الهواء، م�ستح�سرات 

جتميل، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، مزيالت ال�سعر، م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج، مزيالت طالء اأظافر، ملمع اأظافر، �سامبو، بال�سم لل�سعر، ملونات لل�سعر، 

رذاذ )�سرباي( لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، غ�سولت 

)لو�سن( لأغرا�ص التجميل، بال�سم لغري الأغرا�ص الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري 

غ�سول  مكياج،  م�ساحيق  احليوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت  طبية،  غايات 

)لو�سن( لل�سعر، كرميات جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ص.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 307 ر.ب: 111، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143493

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم رحالت بحرية، توفـري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر، حجز مقاعد ال�سفر، حرا�سة 

النقل  خدمات  ال�سيارات،  خدمات  لل�سيارات،  امل�سرتك  ال�ستخدام  خدمات  امل�سافرين، 

لرتياد الأماكن ال�سياحية، خدمات تغليف الهدايا، التخزين، التخزين املادي للبيانات اأو 

امل�ستندات املحفوظة الكرتونيا، احلجز لل�سفر، احلجز للنقل، العتالة التحميل والتنزيل، 

النقل، النقل اللوجي�ستي، النقل النهري، النقل بالرتام، النقل باحلافالت، النقل بال�سكك 

مبراكب  النقل  الأجرة،  ب�سيارات  النقل  بال�سنادل،  النقل  بال�سيارات،  النقل  احلديدية، 

التنزه، النقل بوا�سطة العبارات، النقل بوا�سطة القوارب، تاأجري ال�سيارات، تاأجري القوارب، 
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ال�سيارات،  وقوف  اأماكن  تاأجري  امل�ستودعات،  تاأجري  املركبات،  تاأجري  الكراجات،  تاأجري 

ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  الأمتعة،  تخزين 

لالأ�سخا�ص امل�سافرين اإىل اخلارج، تاأجري اأنظمة املالحة، تاأجري حاويات التخزين، تاأجري 

كرا�سي املقعدين، جتديد اآلت البيع، جتريب الطائرات بدون طيار املدنية، ترتيب خدمات 

نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت، ت�سليم الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، ت�سليم 

ميناء  فـي  ال�سحن  اأجرة  دفع  الب�سائع،  خزن  ال�سلع،  تغليف  الب�سائع،  تغليف  الطرود، 

الو�سول، معلومات التخزين، معلومات النقل، معلومات مرورية، مواقف ال�سيارات، نقل 

امل�سافرين، نقل النفائ�ص حتت احلرا�سة، نقل ركاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143494

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سينمائية،  الأفالم  تاأجري  الفـيديو،  اأ�سرطة  تاأجري  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري 

فني،  عمل  تاأجري  ال�سريطية،  باحلافظات  التلفزيونية  امل�سجالت  تاأجري  اللعب،  تاأجري 

وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  تاأجري  ال�سوت،  م�سجالت  تاأجري  الفـيديو،  كامريات  تاأجري 

ال�سوت، تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي، تاأجري معدات اللعب، ترجمة الأفالم، تزويد 

ت�سجيل  الثقافة،  اأو  الرتفـيه  امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�ص  تزويد  للفنانني،  العار�سني 

اأ�سرطة الفـيديو، تف�سري لغة الإ�سارة، تقدميم عرو�ص املنوعات، تقدمي التقارير امل�سورة، 

اأو الرتفـيه، تنظيم  اأو املناف�سات للتعليم  تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، تنظيم املباريات 

جولت  تنظيم  الرتفـيه،  كوزبالي  اأحداث  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ص 

برفقة مر�سدين �سياحيني، تنظيم حفالت ترفـيه، تنظيم واإدارة الجتماعات، تنظيم واإدارة 
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احلفالت املو�سيقية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة 

الندوات، تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، تنظيم وعقد منتديات 

الفـيديو  بث  خدمات  خالل  من  للتنزيل  القابلة  غري  الأفالم  توفـري  املبا�سرة،  تعليمية 

بح�سب الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث 

الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري 

اأو  الثقافـية  للم�ستخدم لالأغرا�ص  املتاحف عر�ص ومعار�ص، توفـري ت�سنيفات  جتهيزات 

الرتفـيهية، حجز املقاعد للعرو�ص امل�سرحية، خدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة 

حا�سوب، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، خدمات الرتبية والتعليم، خدمات 

الت�سلية، خدمات املع�سكرات الريا�سية، خدمات املكتبات املتجولة، خدمات النوادي للرتفـيه 

اأو التعليم، خدمات تعليمية مقدمة من ذوي الحتياجات اخلا�سة، خدمات حدائق املالهي، 

للرتفـيه،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  اللغة،  مرتجم  خدمات 

خدمات مكتبات الإعارة، خدمات وكالت التذاكر ترفـيه، ر�سم الوجه، عر�ص متثيليات حية، 

عرو�ص �سينمائية، كتابة الن�سو�ص، معرفة كيفـية النقل تدريب، معلومات عن ال�ستجمام، 

معلومات عن الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتفـيه، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف 

و�سائل  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  خالف  الن�سو�ص  ن�سر  الإنرتنت،  على  الإلكرتونية 

ال�ستجمام توفـري، ا�ستئجار املدربني، الإنتاج امل�سرحي، الإر�ساد، التدريب العملي عر�ص، 

الرتجمة، الرتفـيه التلفزيوين، الرتفـيه بالراديو، الت�سوير الفوتوغرافـي، التوجيه املهني 

اأو الرتفـيهية التي تقدمها  اأو التعليمية  اأو تدريبية، اخلدمات الثقافـية  ن�سائح تعليمية 

املعار�ص الفنية، الن�سر املكتبي الإلكرتوين، اإنتاج الأفالم، بخالف الأفالم الإعالنية، اإنتاج 

العرو�ص امل�سرحية، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143495

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحدات حتكم لألعاب الفـيديو، ورق تداول لالألعاب، ورق لعب �سدة، غرف للدمى، فرفـرية 

قفافـيز  الغولف،  لعبة  قفافـيز  بي�سبول،  قفازات  الورقية،  قبعات احلفالت  لعب،  نحلة  اأو 

للعب،  كرات  لعب،  كرات  للعب،  �سغرية  كرات  ثلج،  كرات  لعب،  بناء  قوالب  لالألعاب، 

ل�ساقات حلقائب الغولف، لعب الداما، لعب اأطفال حم�سوة، لعبة ال�سهام، لعبة القناين 

التحكم  يتم  لعب  مركبات  لعب،  مركبات  �سغرية،  مركبات  الزهر،  الرند  لعبة  اخل�سبية، 

للحفالت،  هدايا  للحفالت  مفرقعات  لالألعاب،  م�سارب  غولف،  م�سارب  بعد،  عن  فـيها 

مالب�ص للدمى، مناذج لعب، هدايا للحفالت، هواتف نقالة لعب، دمى ماتريو�سكا، دمى 

متحركة، رقع �سطرجن، �سكوترات دراجات تدفع بالرجل، لعب، طائرات بدون طيار لعب، 

طائرات ورقية، عجني للعب، عدادات اأقرا�ص، للعب، عدد مقيا�ص منوذجية لعب، عرجون 

)قطعة خ�سبية معقوفة(، اأجهزة لالألعاب الإلكرتونية بخالف تلك املعدة لال�ستعمال مع 

اأحاجي  لعب،  �سحر  اأجهزة  املعار�ص،  فـي  اأجهزة ركوب  �سا�سات عر�ص خارجية،  اأو  اأجهزة 

طائرة  اأقرا�ص  للدمى،  اأ�سرة  البدنية،  للريا�سة  اأدوات  هزازة،  اأح�سنة  املقطوعة،  ال�سور 

لعب، اأقنعة الكارنفال، اأقنعة م�سرحية، األعاب، األعاب الدومينو، األعاب بناء، األعاب �سطرجن، 

األعاب  املخمل،  األعاب م�سنوعة من  األعاب لوحية،  ال�سباحة،  للنفخ لأحوا�ص  قابلة  األعاب 

األعاب الفـيديو،  األواح ركوب الأمواج، اآلت  األواح ج�سمية،  منزلية، املهجونغ لعبة �سينية، 

اآلت ت�سلية تعمل اتوماتيكيا وبالنقد، اأجهزة األعاب فـيديو حممولة، اأجهزة توجيه لألعاب 

حتكم  اأدوات  الإلكرتونية،  اللعب  جهاز  فـي  التحكم  اأدوات  فـيديو،  لعبة  اأجهزة  الفـيديو، 

األعاب،  اللعب،  اأكواخ  لعب،  اأقنعة  ال�سباحة،  حو�ص  فـي  لتطفو  للنفخ  قابلة  اأدوات  للعب، 

األعاب حممولة مع �سا�سات  األعاب على �سكل م�ستح�سرات جتميل،  األعاب اخلدع العملية، 

الكري�ستال ال�سائل، األعاب حممولة واألعاب مزودة بوظائف ات�سالت، اإن�سان اآيل لعبة، بيوت 

للدمى، متاثيل لعب، خيام اللعب، دمى، دمى للحيوانات الأليفة، دمى للدببة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143496

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لراكبي  كتانية، مالب�ص  ريا�سة اجلمباز، مالب�ص  للعرق، مالب�ص  داخلية ما�سة  مالب�ص 

لل�ساطئ،  مالب�ص  البدنية،  للريا�سة  مالب�ص  التنكرية،  للحفالت  مالب�ص  الدراجات، 

مالب�ص م�سادة للماء، مالب�ص مطرزة، مالب�ص من الورق، مناديل خمرمة مناديل للرقبة، 

نطق، نعال داخلية �سبانات، لبا�ص القدم، لوازم القبعات، مباذل، مباذل ا�ستحمام، مراييل 

مالب�ص، م�سدات لل�سدر، معاطف، معاطف خارجية، �سالت، �سدارات، �سدريات لالأطفال 

غري م�سنوعة من الورق، �سنادل، �سنادل ا�ستحمام، طماقات اأغطية لل�ساق، عمائم، ف�ساتني، 

ف�ساتني بلوز، قبعات، قبعات ا�ستحمام، قبعات اأغطية للراأ�ص، قبعات ورقية مالب�ص، قفازات 

اأ�سابع، قفازات للتزلج، قفافـيز مالب�ص، قم�سان، قم�سان داخلية للريا�سة، قم�سان  بال 

ق�سرية - الأكمام، قم�سان للريا�سة، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، قمي�ص ولت �سرتات 

اأو اجلوارب، كيمينو، مالب�ص، مالب�ص تقليدية، مالب�ص  ن�سوية ق�سرية، كعوب لالأحذية 

جاهزة، مالب�ص جلدية، مالب�ص خارجية، مالب�ص داخلية كتانية، اأو�سحة لتغطية الراأ�ص، 

بذلت، بران�ص مالب�ص، جوارب طويلة، جوارب ق�سرية، جوارب وكولونات، جيوب مربعة، 

بزات نظامية، اأثواب �سباحة، اأثواب �سيقة، اأثواب ف�سفا�سة، اأثواب من ال�سوف مالب�ص، 

اأحذية، اأحذية للريا�سة، اأحذية لل�ساطئ، اأحزمة للنقود مالب�ص، اأحزمة مالب�ص، اأخفاف، 

اأغطية  لال�ستحمام،  راأ�ص  اأغطية  للخدم،  اأزياء  �سروالية،  اأردية  مالب�ص،  راأ�ص  اأربطة 

اأحذية ذات �ساق طويلة،  اأو�سحة،  لالأذنني مالب�ص، الكابات، املالب�ص املدموجة بالإ�ساءة، 

بنطال �سيق ال�سراويل، بنطلونات، بيجامات، برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة، تريكو 

األب�سة، تنانري، تنانري حتتية، تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها، جاكيتات مقلن�سة، جاكيتات 

مالب�ص، جاكيتات من ال�سوف مالب�ص، ربطات عنق، �ساري لبا�ص هندي، �سرتات، �سراويل 

ا�ستحمام، �سراويل حتتية، �سراويل داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143497

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـيها  مبا  للنزهات  جمهزة  �سالل  منزلية،  لغايات  �سالل  النقاء،  بالغ  زجاج  زجاجات، 

�سحون  للزبدة،  �سحون  للخ�سراوات،  �سحون  اأطباق،  �سحون  �سمعدانات،  ال�سحون، 

لل�سابون، �سناديق تربيد حممولة غري كهربائية، �سناديق خبز، �سناديق زجاجية، �سناديق 

للحلويات، �سناديق للوجبات اخلفـيفة، �سواين لغايات منزلية، �سواين لي�ست من الورق 

ول من الن�سيج، علب النوافذ، علب �ساي، علب �سابون، علب طعام، عيدان تنظيف الأ�سنان، 

الفلني، كهربائية  �سدادات  غاليات غري كهربائية، غاليات قهوة غري كهربائية، فتاحات 

وغري كهربائية، فتاحات قوارير، كهربائية وغري كهربائية، فرا�سي، فرا�سي اأ�سنان، فرا�سي 

اأ�سنان كهربائية، ف�سيف�ساء زجاجية، لي�ست للبناء، قدور خزفـية، قفازات الفرن، قفافـيز 

اأو �سواين ملوزع الزيوت العطرية، قوالب  لغايات منزلية، قوارير، قوارير تربيد، قواعد 

الثلج،  مكعبات  قوالب  للطهي،  قوالب  كيك،  قوالب  وامل�سروبات،  الأغذية  لتربيد  باردة 

اأو  ال�سيني  ال�ساي، ك�سارات جوز، كوؤو�ص، كوؤو�ص �سرب، لفتات من اخلزف  كرات حلفظ 

الزجاج، مباخر للطيب اأو العطور، مزهريات، م�سابيح حامالت، ال�سموع، مفار�ص لي�ست 

الن�سيج،  الورق ول من  لي�ست من  للموائد، مفار�ص مو�سعية  الن�سيج  الورق ول من  من 

موزعات الزيوت العطرية غري موزعات الأعواد املرتونية وغري اإلكرتونية، هياكل ن�سفـية 

من اخلزف ال�سيني، اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، بلور اأواين زجاجية، 

حتف فنية من اخلزف ال�سيني، اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، متاثيل 

�سغرية من اخلزف ال�سيني، اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، متاثيل من 

اخلزف ال�سيني، اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، حافظات �سوائل، حافظات 

�سوائل عازلة، حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة، حامالت بطاقات قوائم الطعام، حامالت 

مناديل للمائدة، حاويات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ، ح�سالت غري معدنية على �سكل 

اأوعية،  ال�سيني، حوجالت زجاجية  حيوانات، ح�سالة، حقائب تواليت، حلى من اخلزف 

خزف، خزفـيات لغايات منزلية، اأباريق، اأباريق �ساي، اأدوات قطع الكعك املحلى الب�سكويت، 

اأطباق، اأطباق مائدة، اأطباق ورقية، اأطقم اأوعية الطهي، اأطقم �ساي اأواين مائدة، اأطقم 

ثابتة  اأكيا�ص  البال�ستيك،  اأو  الورق  اأكواب من  للبي�ص،  اأكواب  اأقداح،  مائدة،  اأواين  قهوة 
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اأواين  زجاج،  اأواين  �سيني،  خزف  اأواين  ال�سراب،  مل�ص  بال�ستيكية  اأنابيب  احلرارة،  درجة 

زجاجية مطلية، اأواين طهي غري كهربائية، اأواين عميقة لل�سلطة، اأواين فخارية، اأواين 

لغايات منزلية، اأواين مطبخ، اأوعية، اأوعية الكعك املحلى، اأوعية زهور، اأوعية �سرب، اأوعية 

طهي، اأوعية عزل حراري للم�سروبات، اأوعية فلفل، اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل، 

اأوعية مطبخ، اأوعية معزولة حراريا، اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة، اأم�ساط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143498

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيقة،  الوقت  قيا�ص  اأدوات  اليد،  ل�ساعات  اأحزمة  كرمية،  اأحجار  كرمية،  �سبه  اأحجار 

اأ�ساور م�سنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات، اأ�سغال فنية من معادن نفـي�سة، اقراط، اآليات 

ال�ساعات، اأ�ساور جموهرات، متاثيل �سغرية من معادن نفـي�سة، متائم جموهرات، حلقات 

للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية للزينة، حلقات م�سقوقة من 

معادن نفـي�سة للمفاتيح، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح، حلي �سغرية للمجوهرات، حلي من 

الكهرمان الأ�سود، حمالت مفاتيح قابلة لل�سحب )قابلة للطي(، خرز ل�سنع املجوهرات، 

خوامت جموهرات، خيوط ذهبية جموهرات، خيوط ف�سية جموهرات، خيوط من معادن 

نفـي�سة جموهرات، دبابي�ص حلي، دبابي�ص ربطات العنق، دبابي�ص للزينة جموهرات، دبابي�ص 

�ساعات،  القم�سان،  لأكمام  مرابط،  زمامات  مطرق،  اأو  م�سغول  غري  ذهب  جموهرات، 

�ساعات  و�ساعات كهربائية،  �ساعات كبرية  �ساعات كبرية،  �سم�سية،  �ساعات  توقيت،  �ساعات 

منبهة، �ساعات نووية متناهية الدقة، �ساعات يد، �سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة، �سبائك 
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من معادن نفـي�سة، �سال�سل �ساعات، �سناديق من معادن نفـي�سة، علب �ساعات، علب لإهداء 

ال�ساعات، علب لإهداء املجوهرات، علب لل�ساعات، علب للمجوهرات، ف�سة غري م�سغولة 

اأو مطرقة، ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية، قطع نقدية، قالئد �سل�سلية جموهرات، قالئد 

م�سجلة،  موؤقتات  كرونوغرافات  ال�سبط،  اإلكرتونية  موؤقتات  كرونو�سكوبات  جموهرات، 

لوازم  املجوهرات،  حلفظ  لفات  جموهرات،  لآلئ  دقيقة،  موؤقتات  كرونومرتات  �ساعات، 

ل�سنع املجوهرات، ما�ص، جموهرات، م�سبحة، م�سكوكات نحا�سية، م�سابك ربطات العنق، 

جموهرات،  كبرية  ميداليات  ميداليات،  م�سغولة،  ن�سف  اأو  م�سغولة  غري  نفـي�سة  معادن 

ن�سب من معادن نفـي�سة، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفـي�سة، هياكل جذعية من معادن 

نفـي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143499

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة، مناظري ثنائية، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، من�سات 

املحمول،  للكمبيوتر  مالئمة  من�سات  للتحميل،  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج 

موازين،  وكبالت،  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  مواد  كهربائية،  مهايئات 

برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل، بطاريات، كهربائية، بطاريات انود، بطاريات 

املتكاملة بطاقات ذكية، بطاقات بال�ستيكية  الدارات  �سم�سية، بطاريات غلفانية، بطاقات 

األعاب  لأجهزة  ذاكرة  بطاقات  للب�سائع،  اإلكرتونية  بيانية  بطاقات  م�سفرة،  للمفاتيح، 

للت�سوير  لف  بكرات  ممغنطة،  هوية  بطاقات  م�سفرة،  مغناطي�سية  بطاقات  الفـيديو، 

-110-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

اأ�سالك  موا�سري  للقيا�ص،  بو�سالت  اجتاهية،  بو�سالت  خمربية،  بواتق  الفوتوغرافـي، 

مو�سالت  كهربائية،  اأ�سالك  مو�سالت  تذاكر،  موزعات  اجلرعات،  موزعات  كهربائية، 

كهرباء، موؤ�سرات اإلكرتونية �سوئية، موؤ�سرات الكمية، موؤ�سرات درجة احلرارة، موؤ�سرات 

درجة احلرارة، لال�ستخدام غري الطبي، ميكرو�سكوبات جماهر، ميكروفونات، ميكروفونات 

هواتف، نظارات ب�سرية، نظارات ثالثية الأبعاد، نظارات ذكية، نظارات �سم�سية، نظارات 

مكربة ب�سرية، اأثاث م�سنوع خ�سي�سا للمختربات، اأثقال، اأثقال ر�سا�سية خليوط ال�سرب، 

اأجهزة ات�سال داخلي، اأجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية، اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية، 

اإ�ساءة  اأجهزة  املخربي،  لال�ستخدام  ا�ست�سراب  اأجهزة  تلغرافـيا،  ال�سور  اإر�سال  اأجهزة 

وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي، بيومرتات اأجهزة قيا�ص درجات احلرارة املرتفعة، حتميل 

ترانز�ستورات  النقالة،  للهواتف  نغمات  حتميل  املو�سيقى،  ملفات  حتميل  ال�سور،  ملفات 

كاأ�سرة،  تل�سكوبات  تل�سكوبا،  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  اإلكرتونية، 

الإ�سعاع  ثنائيات  تعليمية،  اأجهزة  اإنعا�ص  متاثيل  ل�سلكية،  تلغرافات  اأجهزة،  تلغرافات 

امل�سيئة LED، ثريمو�ستات منظمات احلرارة، ثريمومرتات موازين حرارة، لي�ست لغايات 

طبية، ثيودوليتات اأجهزة لقيا�ص الزوايا، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، و�سائط تخزين 

واقية  نظارات  الكهربائية،  للخطوط  و�سالت  كهربائية،  و�سالت  مغناطي�سية،  بيانات 

اإلكرتونية  نوتة مو�سيقية  نواقل، كهربائية،  ال�سلبي،  القطب  الريا�سية، نظائر  لالألعاب 

هواتف  ل�سلكية،  هواتف  فـيديو،  هواتف  ذكية،  هواتف  خلوية،  هواتف  للتنزيل،  قابلة 

حممولة، واجهات �سمعية، واقيات اأ�سنان للريا�سة، واقيات راأ�ص للريا�سة، وحدات تقطري 

الدقة،  املخربية، وحدات معاجلة مركزية معاجلات، ورنيات مقايي�ص متناهية  للتجارب 

اأجهزة املودم، اأجهزة اإنذار، اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة، اأجهزة بيتاترون، اأجهزة بينية لأجهزة 

احلا�سوب، اأجهزة حتديد املدى، اأجهزة حتكم عن بعد، اأجهزة حتليل الغذاء، اأجهزة حتليل 

اأجهزة ت�سجيل الزمن،  اإلكرتونية جيبية،  اأجهزة ترجمة  اأجهزة حتليل كهربائي،  الهواء، 

طبية،  لغايات  لي�ست  ت�سخي�ص  اأجهزة  امل�سافات،  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة 

اأجهزة ت�سغيل اأقرا�ص فـيديو رقمية، اأجهزة ت�سغيل الأ�سطوانات، اأجهزة ت�سغيل الأقرا�ص 

دقيقة،  �سرائح  تقطيع  اأجهزة  تعليمية،  اأجهزة  وب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة  املدجمة، 

اأجهزة تلفزيونية، جهاز مراقبة الأطفال، جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو، جوازات �سفر 

حافظات  جيب،  حا�سبات  الب�سمة(،  طريق  )عن  بيومرتية  �سفر  جوازات  اإلكرتونية، 
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للهواتف الذكية، حامالت لت�سجيل ال�سوت، حاويات للعد�سات الال�سقة، حقائب مكيفة 

للحوا�سب املحمولة، حلقات معايرة، حوا�سيب الزبون النحيف، حوا�سيب لوحية، حوا�سيب 

حممولة، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، اأجهزة تنظيم احلرارة، اأجهزة تنظيم كهربائية، اأجهزة 

لي�ست  ليزر  اأجهزة  �سناعية،  لالأقمار  اأجهزة  الزرقاء،  والت�ساميم  املخططات  لطباعة 

لغايات طبية، اأجهزة مراقبة، لأغرا�ص غري طبية، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة ملحقة 

اأجهزة هاتف،  اأجهزة نقل ال�سوت،  اأجهزة ن�سخ ال�سوت،  اأجهزة نداء ل�سلكي،  باحلا�سوب، 

واأدوات  اأجهزة  كيميائية،  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة  هليوغرافـية،  اأجهزة 

لالأغرا�ص الفلكية، اأجهزة واأدوات للعلوم الفـيزيائية، اأجهزة واأدوات م�ساحة، اأجهزة واأدوات 

الأعماق،  واآلت �سرب  اأجهزة  ال�سخ�سي،  اأجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام  مالحية، 

فال�ص  �سواقة  الغاز،  اختبار  اأدوات  خمربية،  اأحوا�ص  اإنقاذ،  ومعدات  اأجهزة  وزن،  اأجهزة 

USB، �سيكلوترونات م�سرعات حلقية، �سا�سات اإ�سقاط، �سا�سات اإلكرتونية رقمية، �سا�سات 
ميكن  الفـيديو  لعر�ص  �سا�سات  فـيديو،  �سا�سات  فلورية،  �سا�سات  حا�سوب،  اأجزاء  عر�ص 

�سرائح  مو�سالت،  �سبه  للبطاريات،  �سبكات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  �سا�سات  ارتداوؤها، 

جينات، اأجهزة حا�سوب، اأجهزة حيود جمهريات، اأجهزة راديو، اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي 

اأجهزة  طيفـي،  مك�ساف  �سبكرتو�سكوبات  اأجهزة  بال�سدى،  �سرب  اأجهزة  م�ساحي،  اأو 

�سترييو�سكوب منظار جم�سم، اأجهزة �سحن البطاريات، اأجهزة عالية الرتدد، اأجهزة عر�ص، 

اأجهزة عر�ص ال�سرائح، اأجهزة قيا�ص، اأجهزة قيا�ص ارتفاع الج�سام الطائرة، اأجهزة قيا�ص 

الرتفاع، اأجهزة قيا�ص الرتدد، اأجهزة قيا�ص التغاير املغناطي�سي، خوامت ذكية، خوذ واقية، 

متكاملة،  دارات  للنظارات،  خيوط  الكهربائية،  لالأ�سالك  متييز  خيوط  ال�سرب،  خيوط 

دارات مطبوعة، دارات مقارنة، دعامات للت�سوير الذاتي اأحادية الأرجل ويدوية ال�ستعمال، 

القوة،  قيا�ص  اأجهزة  دينامومرتات  كهربائية،  توزيع  دواليب  قيا�ص،  اأدوات  ت�سغيل  دلئل 

اأجهزة  ال�سكر،  قيا�ص  اأجهزة  ال�سطوح،  قيا�ص  اأجهزة  لللنب،  النوعي  الثقل  قيا�ص  اأجهزة 

قيا�ص ال�سغط، اأجهزة قيا�ص الطاقة، اأجهزة قيا�ص الطول املوجي، اأجهزة قيا�ص الكثافة، 

اأجهزة قيا�ص الكثافة الب�سرية، اأجهزة قيا�ص اللزوجة، اأجهزة قيا�ص امللوحة، اأجهزة قيا�ص 

�سرعة  قيا�ص  اأجهزة  اجلو،  رطوبة  قيا�ص  اأجهزة  دقيقة،  قيا�ص  اأجهزة  العد�سات،  تقو�ص 

الرياح، اأجهزة قيا�ص �سدة التيار الكهربائي، اأجهزة قيا�ص كثافة الهواء، اأجهزة كهربائية 

مانعة  كهربائية  اأجهزة  للت�سوي�ص  مانعة  كهربائية  اأجهزة  الكهربائي،  التيار  لتبديل 

قابلة  ر�سومات  اأمنية،  لأغرا�ص  للمراقبة  اآيل  رجل  للمختربات،  اآيل  رجل  للت�سوي�ص، 
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للتحميل للهواتف النقالة، رقاقة بيولوجية، رقائق دارات متكاملة، روبوتات التواجد عن 

اأو  الآلت  فـي  بعد  عن  للتحكم  وخا�سة  الفرتا�سي  الواقع  تكنولوجيا  )ا�ستخدام  بعد 

ب�سريات،  زجاج  التيار،  ناظمات  ريو�ستات  البعيدة(،  الأحداث  فـي  الوا�سحة  للم�ساركة 

اإلكرتونية  مفاتيح  �سال�سل  للنظارات،  �سال�سل  اإلكرتونية،  تفاعلية  �سبورة  ذكية،  �ساعات 

بو�سفها اأجهزة حتكم عن بعد، �سلع ب�سرية، �سماعات الراأ�ص، �سماعات الواقع الفرتا�سي، 

�سماعات هواتف، اأجهزة ال�ستقبال والإر�سال، اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، اأجهزة 

حتديد مواقع الأقمار ال�سناعية، قوامي�ص اإلكرتونية حممولة باليد، كاثودات، كامريات 

للت�سوير  كامريات  فـيديو،  كامريات  �سينمائي،  ت�سوير  كامريات  احلراري،  الت�سوير 

كوا�سف،  املحور،  متحدة  كبالت  كهربائية،  كبالت  ب�سرية،  األياف  كبالت  الفوتوغرافـي، 

لفتات رقمية، لفتات نيونية، لبادات الفاأرة، لفافات تخزين األعاب الفـيديو، اأدوات درا�سات 

كونية، اأدوات ر�سم هند�سي، اأدوات ر�سد، اأدوات �سمتية، اأدوات قيا�ص، اأدوات قيا�ص كهربائية، 

اأدوات مالحية، اأ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة، ا�سطوانات الفونوغراف، اإ�سارات اآلية، 

اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت، اأ�سرطة فـيديو، �سحون برتي، �سدرية �سالمة عاك�سة، �سناديق 

كرتونية  �سور  الفوتوغرافـية،  والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق  بطاريات، 

متحركة، �سور جم�سمة، �سمادة )ح�سوة( لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�ص، اأطقم غري يدوية 

للهواتف، اأغطية للمخارج الكهربائية، اأقرا�ص ب�سرية، اأقرا�ص مدجمة �سمعية – ب�سرية، 

اأقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط، اأقرا�ص مرنة، اأقرا�ص مغناطي�سية، اأقفال كهربائية، 

اقالم اإلكرتونية وحدات عر�ص ب�سري، اأقنعة واقية، الثنائيات الع�سوية الباعثة لل�سوء، 

الرموز النفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة، ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء، 

اأنابيب اختبار، عتاد احلا�سوب، عدادات اخلطى، عد�سات ب�سرية، عد�سات ل�سور ال�سيلفـي، 

للحا�سوب،  طرفـية  اأدوات  فاأرة  للنظارات،  علب  فـيديو،  اأ�سرطة  علب  م�سخمة،  عد�سات 

اأنابيب م�ص، اأواين زجاجية مدرجة، اآلت حا�سبة، اآلت ر�سد جوي، اأجهزة ات�سالت على 

�سكل جموهرات، قارنات معدات معاجلة البيانات، قارئات �سيفرات الأعمدة، قارئات كتب 

اإلكرتونية، قارئات معدات معاجلة بيانات، قاطع للتيار الكهربائي عن بعد، قفازات البيانات 

)جهاز يرتدى مثل القفازات، ي�سمح بالتالعب اليدوي لل�سور فـي الواقع الفرتا�سي(، 

كهربائية،  و�سالت  اأخرى  تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�ص  احلوادث،  للوقاية من  قفازات 

اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو، اأجهزة ذاكرات 

حا�سوب، اأجهزة ك�سف بالأ�سعة دون احلمراء، اأجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح الفرتا�سية، 
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اأجهزة حممولة لتقفـي الن�ساط، اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملي GPS، لوحات اإعالنات 

اإلكرتونية، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب، ما�سحات معدات معاجلة بيانات، جم�سمات 

وقوف ال�سيارات، جمموعات مهاتفة ل�سلكية، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتحميل، حمددات 

قيا�ص، اأحزمة الوزن للغوا�سني، حمطات بطاقة ائتمان )اأجهزة تتفاعل مع بطاقات الدفع 

لإجراء حتويالت مالية اإلكرتونية، حمطات �سحن املركبات الكهربائية، حمطات طرفـية 

تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�ص، خمترب مركزي، مر�سالت لالت�سال عن بعد، برامج حا�سوب 

برجميات قابلة للتنزيل، برامج حا�سوب م�سجلة، برامج �سا�سة التوقف للحا�سوب، م�سجلة 

احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  حا�ســوب،  برامــج  مراقبة  برامج  للتحميل،  قابلة  اأو 

الفرعــي، مــالب�ص م�سنعة خ�سي�سا للمختربات، منا�سب  ال�ســوت  مكربات �سوت، مكرب 

ثالثية القوائم للكامريات، اأ�سورة مو�سولة اأجهزة قيا�ص، اأ�سرطة الهاتف اخلليوي، اأغ�سية 

واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيــب، اأغ�سيــة واقيـــة خم�س�ســة للهواتـــف الذكيـــة، اأغطية 

اأغلفة  اللوحية،  للحوا�سيب  اأغلفة  الرقمية،  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأغلفة لأجهزة  عد�سات، 

�سمعية  م�ستقبالت  احلا�سوب،  اأجهزة  مــع  لال�ستخــدام  ر�ســـغ  م�سانــد  الذكية،  للهواتف 

ت�سفـري،  اأجهزة  اأمنية  م�سكوكات  فـيديو،  م�سجالت  احلجم،  �سغرية  م�سجالت  وب�سرية، 

م�سغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب، م�سغالت و�سائط حممولة، م�سوبات فوتوغرافـية، 

اأكمام للحوا�سب املحمولة، األواح �سم�سية لإنتاج الكهرباء، اأنابيب تنف�ص للغط�ص، اإطارات 

اأجهزة  بارومرتات  ا�سطناعي،  وذكاء  ب�سرية  موا�سفات  ذو  اآيل  اإن�سان  اإلكرتونية،  �سور 

بيانات  �سوتية، معاجلات  اأجهزة  معادلت  حا�سوب،  األعاب  برامج  اجلوي،  ال�سغط  قيا�ص 

للزينة،  مغناطي�سات  مغناطي�سات،  معدادات،  بعد،  عن  لالت�سال  اإر�سال  معدات  �سغرية، 

اإلكرتونية،  مفكرات  م�سفرة،  عملة  واإنفاق  ل�ستقبال  للتحميل  القابلة  الت�سفـري  مفاتيح 

مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، مقاب�ص كهربائية، مقايي�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ص، مكتب ملك اأبراج الإمارات، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 85678

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سل والقهوة وال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،   ،506807 �ص.ب:   5 ليفـيل   ،4 فـيالج  جايت  �سي،  اف  اآي  دي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 85679

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القرطا�سية، الورق، الورق املقوى، مواد التعبئة والتغليف امل�سنوعة من البال�ستيك، اأكيا�ش 

من الورق اأو البال�ستيك، املواد املطبوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،   ،506807 �ص.ب:   5 ليفـيل   ،4 فـيالج  جايت  �سي،  اف  اآي  دي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 85680

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأدوية الع�سبية، م�ستح�سرات �سيدالنية، مواد حمية غذائية، منتجات املكمالت الغذائية 

ذات االإ�ستخدام الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،   ،506807 �ص.ب:   5 ليفـيل   ،4 فـيالج  جايت  �سي،  اف  اآي  دي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 85681

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل، مبا فـي ذلك م�ستح�سرات التجميل الإنقا�ش الوزن، م�ستح�سرات 

التجميل الإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ش لل�سم�ش، كرميات جتميلية، زيوت عطرية جتميلية، 

ال�سامبو وغ�سول ال�سعر وال�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي،   ،506807 �ص.ب:   5 ليفـيل   ،4 فـيالج  جايت  �سي،  اف  اآي  دي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 95239

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل النحل، القهوة وال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر الكاميان

واي  كيه  كاميان،  جراند   1162 �ش.ب:  �سكوير،  اليزابيثال   106 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1-1102،جزر الكاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/5/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 95240

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية ومواد حمية، منتجات مكمالت  اأع�ساب طبية، م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية، 

غذائية لالأغرا�ش الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر الكاميان

واي  كيه  كاميان،  جراند   1162 �ش.ب:  �سكوير،  اليزابيثال   106 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1-1102، جزر الكاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/5/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 95241

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، غ�سوالت )لو�سن( الأغرا�ش 

التجميل، كرميات جتميلية، زيوت عطرية، �سامبو، غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر، �سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

واي  كيه  كاميان،  جراند   1162 �ش.ب:  �سكوير،  اليزابيثال   106 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1-1102، كاميان ايالند، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/5/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104605

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القرطا�سية الورق، الروق املقوى، مواد التعبئية والتغليف امل�سنوعة من البال�ستيك اأكيا�ش 

من الورق اأو البال�ستيك املواد املطبوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال ليمتد كاميان ايالند �سناعة وجتارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

واي  كيه  كاميان،  جراند   1162 �ش.ب:  �سكوير،  اليزابيثال   106 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1-1102، كاميان ايالند، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/9/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104606

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سل والقهوة وال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد كاميا ايالند �سناعة وجتارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

 -  1 واي  1162 جراند كاميان، كية  �سكوير �ش.ب:  اليزابيثان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 106 

1102 كاميان ايالند، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/9/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118371

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية اغذية ومواد حمية منتجات مكمالت غذائية لالغرا�ش 

الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيمااليا جلوبال هولدينجز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 106 اليزبيثال �سكوير �ش.ب: 1162 جراند كاميان كيه واي 1102-1, 

جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138248

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  االإنرتنت  عرب  الكمبيوتر  األعاب  توفـري  الرتفـيه  اأو  للتعليم  امل�سابقات  تنظيم 

التدري�ش خدمات االإعارة املكتبية توفـري املطبوعات االإلكرتونية عرب االإنرتنت غري قابلة 

للتنزيل خدمات الرتفـيه توفـري خدمات األعاب الواقع االفرتا�سي عن طريق االإنرتنت من 

�سبكة حا�سوب خدمات االألعاب االإلكرتونية املوفرة عن طريق االإنرتنت خدمات تعليمية 

تنظيم االألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138256

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  متحركة  كرتونية  �سور  حممولة  و�سائط  م�سغالت  املقلدة  النقد  قطع  كوا�سف 

كمبيوتر برجميات قابلة للتنزيل هواتف ذكية لوحات اإعالنات الكرتونية اأجهزة كمبيوتر 

اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل اأجهزة معاجلة البيانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

-120-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138259

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سول  اإمكانية  توفـري  الال�سلكي  البث  الكابل  عرب  التلفزيوين  البث  التلفزيوين  البث 

امل�ستخدم اإىل �سبكات الكمبوتر العاملية توفـري غرف املحادثة عرب االإنرتنت توفـري اإمكانية 

الو�سول اإىل قواعد البيانات توفـري منتديات االإنرتنت االت�ساالت عرب الهواتف اخللوية 

توفـري تو�سيالت لالت�سال مع �سبكة حا�سوب عاملية عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138260

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم  الداخلي  الديكور  ت�سميم  التجميل  فـي جمال  االأبحاث  �سحابية عمل  حو�سبة 

البحث  امل�سح  خدمات  االأزياء  ت�سميم  االإنرتنت  عب  البحث  حمركات  توفـري  ال�سناعي 

العلمي ت�سميم برجميات احلا�سوب اختبار كفاءة ال�سري على الطرق للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م 

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138641

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  جنائزي،  تعهد  ال�سهرة،  ثياب  تاأجري  )امل�ساحبة(،  االجتماعية  املرافقة 

التزويج، تخطيط وترتيب مرا�سم الزفاف، خدمات ال�سبكات االجتماعية عرب االإنرتنت، 

ا�ست�سارات حول امللكية الفكرية، خدمات التقا�سي، الرعاية املنزلية، تاأجري اأ�سماء جماالت 

االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138642

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجارية  االإدارة  الكمبيوتر،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  واإعالن،  دعاية 

اإ�ست�سارات  )لالآخرين(،  املبيعات  ترويج  باالآخرين،  اخلا�سة  واخلدمات  ال�سلع  لرتخي�ش 

حمرك  حت�سني  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  املوظفـني،  �سوؤون  اإدارة 

توفـري  الكمبيوتر،  بيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة  املبيعات، حتديث  البحث لرتويج 

�سوق عرب االإنرتنت للم�سرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات، توفـري املعلومات واالأخبار عن 

االأعمال عرب موقع الويب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913، دبي، االمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م

الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية   ،5509 رقم:  �سكة  بو�سر،  والية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب رقم: 21، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143443

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قا�سرة  م�ستح�سرات  طبية،  غري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  اجلو،  تعطري  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  لالإ�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سناعية،  لأغرا�ض  األوان(  )مزيالت 

جتميل للعناية بالب�سرة، م�ستح�سرات جتميل، مزيالت روائح كريهة لالإن�سان اأو احليوان، 

،منعم  التجميل  لأغرا�ض  دهنية  مواد  اأثريية،  زيوت  عطرية/  زيوت  الكولونيا،  ماء 

ال�سعر،  متلي�ض  م�ستح�سرات  لل�سعر،  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سولت  لل�سعر، 

احلناء )�سبغة م�ستح�سرات التجميل(، بخور، عود البخور، غ�سولت )لو�سن( لأغرا�ض 

والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل،  لأغرا�ض  زيوت  العطور(،  )ل�سناعة  م�سك  التجميل، 

�سامبو، كرميات  التجميل، ماء معطر، خ�سب معطر،  عطور، عطورات، فازلني لأغرا�ض 

تبي�ض الب�سرة / كرميات تبي�ض الب�سرة، �سابون، م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ض 

التالك  م�سحوق  ال�سم�ض،  من  الوقاية  م�ستح�سرات  جتميل(،  )م�ستح�سرات  لل�سم�ض 

للزينة، اأدوات الزينة، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع الرحاب للعطور 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 21456، قطعة 18، اجلرف، عجمان، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143619

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  ون�سر  دعائية  مواد  وت�سميم  ال�سلع  وعر�ض  والإعالن  الإعالن/الدعاية  خدمات 

الدعاية والإعالن واإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات وعر�ض ال�سلع على 

و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة وحتديث مواد الدعاية والإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويو ليف �سريف�ض.كو ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دايدو بناية 5 اف، 3 - 37 اأ�سوغايا - ميامي �سوغينامي - كو، طوكيو 

166 - 0004، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143620

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  الورق  من  واجربة(  )مغلفات  اأكيا�ض  املقوى،  الورق  اأو  الورق  من  اإعالنية  لوحات 

ن�سرات،  م�سور(،  كاتلوجات)دليل  الكرتون،  اأو  الورق  من  �سناديق  للتعبئة،  البال�ستيك 

كتيبات،  الكرتون،  اأو  الورق  من  �سد(  اأو  )تعبية  الكرتون،تغليف  اأو  الورق  من  مل�سقات 

مل�سقات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويو ليف �سريف�ض .كو ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دايدو بناية 5 اف، 3 - 37 اأ�سوغايا - ميامي �سوغينامي - كو، طوكيو 

166 - 0004، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143621

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأمالح اأ�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأطقم جتميل، كرميات جتميل، م�ستح�سرات جتميل 

للعناية بالب�سرة، م�ستح�سرات جتميل، غ�سولت )لو�سن( لغرا�ض جتميلية، م�ستح�سرات 

اأزالة املكياج، كرميات تبي�ض الب�سرة / كرمي لتبيي�ض الب�سرة وال�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويو ليف �سريف�ض .كو ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دايدو بناية 5 اف، 3 - 37 اأ�سوغايا - ميامي �سوغينامي - كو، طوكيو 

166 - 0004، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143624

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ض ال�سلع على و�سائل الإت�سال لغايات بيعها بالتجزئة وعر�ض ال�سلع وعر�ض 

ال�سلع على و�سائل الإت�سال لغايات بيعها بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر البخور والعطور 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف بنك دبي الإ�سالمي، �سارع دم�سق، ال�سناعية، الق�سي�ض، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143625

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها  رقمية  فـيديوية  اأقرا�ض  مدجمة،  اأقرا�ض 

برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برجميات كمبيوتر م�سجلة، برامج كمبيوتر 

)برجميات قابلة للتنزيل(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر البخور والعطور 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف بنك دبي الإ�سالمي، �سارع دم�سق، ال�سناعية، الق�سي�ض، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143628

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوية لالغرا�ض الب�سرية، كب�سولت لغايات �سيدلنية، كب�سولت لالدوية، م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  عقاقري  �سيدلنية،  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية، 

كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  حيوية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  لغايات  كيميائية 

لغايات طبية، كوا�سف العالمات احليوية الت�سخي�سية لالأغرا�ض الطبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بيجينج( املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30، رود �ساين�ض بارك، زوجن - جوان - كون ليف �ساين�ض بارك، 

�ساجنبينج دي�سرتيكت، بيجينج، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143814

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب والإقامة املوؤقتة واخلدمات الفندقية والفنادق واملوتيالت 

بار  وال�سراب( وخدمات  )الطعام  الطعام  وتقدمي  واملوتيالت ومطعم  الفنادق  وحجوزات 

الكوكتيل واأماكن ال�سرتخاء وخدمات التو�سيل وخدمات املقاهي وخدمات حجز املطاعم 

وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات فـيما يتعلق بكل ما �سبق. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوني�ض- تريدينغ جي�ستو اأي �سريفـي�سو�ض �سو�سيدادي انيبي�سوال 

ال دي ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برتغالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـيندا ارريغا، نومريو1، 73، اندرا، �سال 9000، 113-060، فون�سال، 

ماديريا، الربتغال

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143815

فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاكهة،  على  حتتوي  التي  الكحولية  امل�سروبات  البرية(،  )با�ستثناء  كحولية  م�سروبات 

)م�سروب  الرباندي  امل�سروبات(،  اإىل  املرارة  لأ�سافة  ت�ستخدم  ع�سبية  )مكونات  املرير 

كحويل(، ع�سري التفاح، كوكتيالت، كورا�ساو، خال�سات فواكه كحولية، خمور، م�سروبات 

كحولية خملوطة م�سبقا، وي�سكي، نبيذ وجني، فودكا، الروم، ال�ساكي )م�سروب ياباين (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوني�ض - تريدينغ جي�ستو اأي �سريفـي�سو�ض �سو�سيدادي انيبي�سوال 

ال دي ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برتغالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـيندا ارريغا، نومريو1، 73، اندرا، �سال 9000، 113-060، فون�سال، 

ماديريا، الربتغال 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143816

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سروبات غري الكحولية التي حتتوي على ع�سائر الفاكهة، م�سروبات ع�سري الفاكهة غري 

الكحولية، قواعد كوكتيل غري كحولية ،خلطات كوكتيل غري كحولية، لكمة غري كحولية 

الفاكهة والتوابل(، كوكتيالت، قواعد كوكتيل غري كحولية، �سراب  )مزيج ممن ع�سائر 

وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات، ع�سائر فاكهة مركزة لعمل الع�سائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوني�ض - تريدينغ جي�ستو اأي �سريفـي�سو�ض �سو�سيدادي انيبي�سوال 

ال دي ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برتغالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـيندا ارريغا، نومريو1، 73، اندرا، �سال 9000، 113-060، فون�سال، 

ماديريا، الربتغال 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

-127-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143817

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، قهوة ا�سطناعية، نوجا، خبز، كعك، ب�سكويت، �سندوي�سات، بيتزا، دقيق، م�ستح�سرات 

احلبوب، معكرونة، خل، �سل�سات )توابل(، ال�ساي، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، �سكر، ع�سل، 

بو�سار، ن�سا للطعام، مثلجات �ساحلة لالكل، ملح للطبخ، خمرية،خال�سات للمواد الغذائية، 

املخفوقة،  الكرمية  لتقوية  م�ستح�سرات  العطرية،  والزيوت  اليرثية  اخلال�سات  عدا 

الغلوتني  اإ�سافات  املنزلية،  لالغرا�ض  حلوم  مطريات  غذائية،  كمواد  حم�سر  غلوتني 

لأغرا�ض الطهي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوني�ض- تريدينغ جي�ستو اأي �سريفـي�سو�ض �سو�سيدادي انيبي�سوال 

ال دي ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برتغالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـيندا ارريغا، نومريو1، 73، اندرا، �سال 9000، 113-060، فون�سال، 

ماديريا، الربتغال 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143818

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم، حلوم الدواجن غري احلي وال�سيد غري احلي، خال�سات اللحوم، الأ�سماك غري 

فواكه  جممدة،  فواكه  حمفوظة،  وفواكه  طماطم  احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك  احلية، 

خ�سراوات  جمففة،  خ�سراوات  املجمدة،  اخل�سراوات  حمفوظة،  خ�سراوات  جمففة، 

مطبوخة مربيات، فواكه مطبوخة بال�سكر، زيتون حمفوظ، زيتون جمفف، زيتون معالج، 

الألبان،  منتجات  حليب،  بي�ض،  الطماطم،  معجون  الطماطم،  معجون  مطبوخ،  زيتون 

زيوت ودهون الطعام، زيت الزيتون للطعام، الهالم للطعام، م�ستخل�سات الأع�ساب البحرية 

التوفو)فول �سويا  املح�سرة، فطر �سالح لالأكل،  املك�سرات  املعالج،  التنبول  للغذاء، جوز 

حم�سر(، اأغلفة �سجق طبيعية اأو �سناعية. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوني�ض تريدينغ جي�ستو اي �سريفـي�سو�ض �سو�سيدادي انيبي�سوال 

ال دي ايه 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برتغالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـيندا ارريغا، نومريو1، 73، اندرا، �سال 9000، 113-060، فون�سال، 

ماديريا، الربتغال 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143819

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي ال�سناعة وكذلك فـي الزراعة والب�ستنة والغابات، راتنجات 

اخلام  احليوانات  جلود  لدباغة  مواد  معالج،  غري  بال�ستيك  معاجلة،  غري  ا�سطناعية 

واملدبوغة، �سماد طبيعي، اأ�سمدة، اأ�سمدة، م�ستح�سرات بيولوجية لال�ستخدام فـي ال�سناعة 

والعلوم. 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: موري�سيو�سية

بورت  �سرتيت،  با�ستو  لوي�ض  بلدينغ،  نيوبورت  اخلام�ض،  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

لوي�ض، موري�سيو�ض

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143820

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات، نظارات �سم�سية، عد�سات ب�سرية، عد�سات دائرية، عد�سات بال�ستيكية، عد�سات قابلة 

ال�سم�سية، عد�سات للنظارات  للتبديل، عد�سات مكربة، عد�سات عينية، عد�سات للنظارات 

الب�سر)ب�سرية(،  تقومي  عد�سات  لالنعكا�ض،  م�سادة  عد�سات  ل�سقة،  عد�سات  الطبية، 

عد�سات �سيئية )ب�سرية(، اأغطية للعد�سات الال�سقة، �سناديق للعد�سات الال�سقة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جوهرة العد�سة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143822

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحل�سائ�ض  والقوار�ض  والديدان  والفطريات  واحل�سرات  والآفات  الأع�ساب  مبيدات 

وم�ستح�سرات لإبادة احل�سرات والأع�ساب. 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: موري�سيو�سية

بورت  �سرتيت،  با�ستو  لوي�ض  بلدينغ،  نيوبورت  اخلام�ض،  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

لوي�ض، موري�سيو�ض

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143853

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كبت  حبوب  للتاأك�سد،  م�سادة  حبوب  �سيدلنية،  لغايات  اللوفـريا  �سبار  م�ستح�سرات 

زيت كبد  الكي�سن،  الغذائية من  للحمية  لغايات طبية، مكمالت  ال�سهية  كابتات  ال�سهية، 

اأغذية حمية معدة لغايات طبية، مواد  �سمك القد، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، 

حمية معدة لال�ستخدام الطبي، عالجات مه�سمة لغايات �سيدلنية، مطمالت للحمية 

الغذائية من النزميات، اأدوية م�سهلة، األياف للحمية الغذائية، مكمالت للحمية الغذائية 

حتتوي على زيت بزر، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على هالم ملكي، م�ستح�سرات 

�سيدلنية للعناية بالب�سرة، حبوب تنحيف، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على جنني 

القمح. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دكتور نيوتر�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:60305، ال�سارقه، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143854

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي املاأكولت وامل�سروبات، خدمات املطاعم باخلدمة الذاتية، املقاهي خدمات 

توفـري القهوة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة باري للقهوة املخت�سة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع امللكة زين ال�سرف، عبدون، عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-131-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143855

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأطعمة  وتو�سيل  تغليف  طلبات،  تو�سيل  وبخا�سة  ال�سلع  وتخزين  وتغليف  النقل 

والوجبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رفـيق الدرب للتجارة واخلدمات والنقليات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج لو�سيل، طابق 21، منطقة مارينا، لو�سيل، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143889

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سحوق )بودرة( للطالء احلراري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوتنغز فورين اأي بي كو، األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�سنرت  تر�ست  كوربوري�سن  كومبني،  تر�ست  كوربوري�سن  ذا  اأو  �سي/  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1209 اأوراجن �سرتيت ويلمنجتون، ديالور 19801، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143981

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق والرتويج والدعاية لالخرين،  التجارية، خدمات  الأعمال  واإدارة  اإدارة وتنظيم 

خدمات بيع املفرق من خالل الإنرتنت، الطلبات من خالل الونالين فـي جمال الأغذية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة و�سفات العاملية للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دولة الكويت، العا�سمة، �سرق، قطعة 6، �سارع اأحمد اجلابر، �سركة 

بارترنز للعقارات، درو 3، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143982

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكاكاو  م�سروبات  باحلليب،  القهوة  م�سروبات  ال�سوكولتة،  الكاكاو،  ال�ساي،  القهوة، 

القهوة،  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  احلليب،  مع  ال�سوكولتة  م�سروبات  باحلليب، 

ال�سوكولتة، اخللطات  التي حتتوي على  امل�سروبات  الكاكاو،  التي حتتوي على  امل�سروبات 

ل�سنع  م�ستح�سرات  كاكا،  اأو  و/  ال�سوكولتة  الكاكاو،  ال�ساي،  القهوة،  على  حتتوي  التي 

القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سوكولتة، م�ستح�سرات ل�ستخدامها كبدائل للقهوة وال�ساي 

والكاكاو وال�سوكولتة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جولد رو�ست فود اند�سرتي بي تي اأي ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 وودلند لينك، �سنغافورة 738739، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-133-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143984

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج الت�سلب املتعدد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143985

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج الت�سلب املتعدد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142945

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بديل البي�ض النباتي, بديل البي�ض ال�سائل, الأغذية املعاجلة النباتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اييت ج�ست, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,94110 ايه  �سي  فران�سي�سكون  �سان  فول�سوم,  2000�سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 ر�ي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143288

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات, عربات, ال�ساحنات, �ساحنات )مركبات(, مركبات ريا�سية احلافالت ذات املحركات 

الرافعات  �ساحنات  �ساحنات  �سباق,  �سيارات  ريا�سية,  �سيارات   )RV( الرتفـيهية  املركبات 

ال�سوكية اجلرارات مبا فـي ذلك اجلرارات, حمركات للمركبات الربية, املحركات الرئي�سية 

غرفة  اأغطية  الأر�سية,  املركبات  ملحركات  اأغطية  الأر�سية,  للمركبات  الكهربائية  غري 

املحرك للمركبات الأر�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيد��سا كابو�سيكى كاي�سا )ني�سان موتورز كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نو 2 تاكارات�سو, كاناجا�ا - كو, يوكوهاما - �سى, كاناجا�ا - كن - اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 ر�ي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143639

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موانع احلمل الكيميائية حبوب منع احلمل, امل�ستح�سرات ال�سيدلنية فـي جمال اأمرا�ض 

الن�ساء ��سحة املراأة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�ستيرتا �سو�سيت�ض ا ري�سبو�سابيليتي ليميتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بلجيكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ر� �سان جورج�ض, 54000 لياج, بلجيكا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 ر�ي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143642

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�مواد  �الطعام  �ال�سريري  الطبي  لال�ستخدام  املعدة  �املواد  امل�سر�بات  احلمية,  اأغذية 

الطعام للر�سع, اأغذية لالأطفال الر�سع, حليب الأطفال حديثي الولدة, اأطعمة لالأطفال 

الطبي  لال�ستخدام  الطعام  �مواد  الطعام  لالأطفال,  جمفف  حليب  الولدة,  حديثي 

لالأطفال �العجزة, الطعام �مواد الطعام لالأمهات املر�سعات لال�ستخدام الطبي, املكمالت 

الغذائية لأغرا�ض طبية للن�ساء احلوامل �الأمهات املر�سعات, املكمالت الغذائية, مكمالت 

لال�ستخدامات  الغذائية  �احلمية  التغذية  مكمالت  الطبية,  لال�ستخدامات  احلمية 

الوجبات  بدائل  املعادن,  اأ�سا�سها  التي  امل�ستح�سرات  الفـيتامينات,  م�ستح�سرات  الطبية, 

املعدة لال�ستخدام الطبي, حلويات احلمية لال�ستخدام الطبي, الألياف الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سيتيه دي بر�ديت�ض ن�ستله ا�ض.ايه.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800 مدينة فـيفاي , �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 ر�ي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143644

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيـــــــق  �ال�ساغـــــــو,  التابيوكــــا  الأرز,  ال�سناعــــيــــة,  �القهــــــوة  الكاكـــــا�  ال�ساي,  القهوة, 

القابلة  �املثلجات  �احللويات,  املعجنات  اخلبز,  احلبوب,  من  امل�سنوعة  �امل�ستح�سرات 

اخلل,  اخلردل,  امللح,  اخلبيز,  م�سحوق  اخلمرية,  ال�سكر,  قطر  الع�سل,  ال�سكر,  لالأكل, 

ال�سل�سات )توابل(, البهارات, املعكر�نة, الطعام الذي اأ�سا�سه ال�سوفان, الأغذية الن�سوية, 

املنكهات  )منكهات(,  للقهوة  منكهات  التوابل,  النجمي,  اليان�سون  اليان�سون,  الطعام,  ن�سا 

للم�سر�بات,  العطرية(  الزيوت  النباتية )عدا عن  املنكهات  العطرية(,  الزيوت  )عدا عن 

حتتوي  التي  احلبوب  األواح  ال�سوفان,  دقيق  للكعك,  العطرية,  الزيوت  عن  عدا  النكهات, 

على ن�سبة عالية من الرب�تني, �سو�ض على �سكل ع�سي )حلويات(, امل�سر�بات التي اأ�سا�سها 

امل�سر�بات  ال�سوكول,  اأ�سا�سها  التي  امل�سر�بات  القهوة,  اأ�سا�سها  التي  امل�سر�بات  الكاكا�, 

ب�سكويت  الطهو(,  لأغرا�ض  ال�سودا  )بيكربونات  اخلبيز  م�سحوق  ال�ساي,  اأ�سا�سها  التي 

الكاكا� مع  الكاكا�, م�سر�بات  البودينغ,  الدائري, حلوى  �سكرية, اخلبز  الزبدة, حلويات 

احلليب, م�سر�بات القهوة مع احلليب, القهوة )غري املحم�سة(, القرفة )التوابل(, حلوى 

القمح,  طحني  الإ�سفنجية,  الكعكة  )�سميد(,  الك�سك�ض  املقرم�سات,  التوابل,  الكراميل, 

الدقيق, جلي فواكه )حلويات(, �الثلج, م�سحوق اخلبيز, معكر�نة, املايونيز, البق�سماط, 

البي�ستو )�سل�سة(,  اأغذية ن�سوية,  خبز بد�ن خمرية, فتات اخلبز, لفائف اخلبز, عجني 

�سل�سة  الطعام,  ملح  �اللحم,  باجلبنة  املح�سوة  العجينة  احلبوب,  م�ستح�سرات  البيتزا, 

ال�سوفان,  دقيق  )توابل(,  الفلفل  ال�سطائر,  ال�سلطة,  توابل  ال�سويا,  �سل�سة  البند�رة, 

ال�سميد, ع�سيدة الذرة املطحونة, الوجبات اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلبوب, الأطعمة التي 

اأ�سا�سها الأرز, ال�سربات )مثلجات(, معكر�نة ال�سباغيتي الرفـيعة, مرق اللحم )�سل�سات(, 

�سل�سة معكر�نة البا�ستا, معكر�نة النودلز, كعكة الفواكه ال�سغرية, ال�سعريية, الزعفران 

)توابل(, الزجنبيل )بهارات(, �سل�سة الفاكهة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باريلال جي اأي اأر فرتيللي �سو�سيتا بريازيوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيا مانتوفا 166 , بارما )بي ار( - اإيطاليا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 ر�ي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 99717

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طباعة املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم امل�سيئة املتميزة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 550 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104034

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأندية ال�سحية مراكز اللياقة البدنية ي�سمل كمال الأج�سام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وردة الكون الع�سرية �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سويق, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 106818

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح ال�سيارات واملركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد الريامي للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1376 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107376

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع النربا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 396 ر.ب: 511, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117195

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوق جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رمح م�سقط للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117799

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي و�سوي اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سجايا اجلنوب املثالية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 59 ر.ب: 217, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/3/20

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رمح م�سقط للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 212 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118415

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعبئة والتغليف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي وحيد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1635 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118742

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرجي والربواين �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 164 ر ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119611

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طباعة الإعالنات واملل�سقات والتقاومي الزمنية والكروت ال�سخ�سية وبطاقة الف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العا�سمي لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 132 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119948

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مندرين املتحدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2505 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/6/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120194

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار ال�سيارات اجلديدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خمي�س عبداللـه حممد ال�سام�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121194

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال الأج�سام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو مها املزروعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سنا�س, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122154

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمتربات طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الورد للخدمات الطبية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1735 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123660

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بناء عقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريا�س املا�سية لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 157 ر.ب:134, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124782

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي القهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القهوة ال�سوداء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 407 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125019

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأقم�سة واملن�سوجات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 189 ر.ب: 611, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125037

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل العبايات واملالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تيماء املا�سية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125623

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب الت�سدير وال�سترياد وكالت الأعمال التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ستثمار امل�ستدام �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 110 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125801

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النماء املميزة للتجارة - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية لوى, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125803

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات واملالب�س الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طفول بنت جديد بخيت جداد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126157

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات القرطا�سية واألعاب التعلمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات العافـية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية اإبراء, حمافظة �سمال ال�سرقية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126398

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية الربميي, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126548

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل الربي ) نقل الب�سائع (.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو املعتز الع�سرية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 87 ر.ب: 101, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127619

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املركبات اجلديدة, بيع املركبات امل�ستعملة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن حممد بن عبداللـه املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127640

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ان�سطة وكالت ال�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفوة لل�سفر وال�سياحة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلــويــــر اجلنــــوبيــة, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128680

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلمريي والنهدي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129077

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مر�سى الفخامة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عوقد, ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129236

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأمري العجمي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عقدة املوانع, ولية لوى, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130043

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريدان اجلنوبية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية�ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130076

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الني للتجارة العامة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 235ر.ب: 114 روي, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130340

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع ون�سر الرخام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانوراما الع�سرية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 4 ر.ب:329, ولية ال�سويق، حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130792

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنف�سج لطب الأ�سنان - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية نزوى, حمافظة الداخلية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131310

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هم�سات عجمان للتجارة - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة,  �سمال  حمافظــة  �سحـــار,  وليـــة   ,311 ر.ب:   350 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131455

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورود وال�سوكاله والزهور وتغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربواز الف�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية�ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131457

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها, البيــع بالتجزئـــة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل م�سقط لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2471 ر.ب: 112روي, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131596

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مر تفعات �سمال �سنعاء 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132657

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى وم�ساوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوارك لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 48 ر.ب: 320 اجلنينة, ولية بركاء, حمافظة جنوب الباطنة, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132774

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطابع غـري متخ�س�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالل بن �سامل اجلابري و�سريكه للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:282 ر.ب:117 الوادي الكبري, ولية مطرح, حمافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133670

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة ومعدات الطاقة ال�سم�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر بن حميد بن �سلطان الري�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 555 ر.ب: 512, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133786

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء, مواد كهربائية, ال�سترياد والت�سدير, بيع معدات واأدوات الت�سييد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستقبل جمان الع�سري �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 246 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134036

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورود وهدايا وحلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيمة فرح للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134314

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياط مالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء احلدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 39 ر.ب: 416, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134363

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة  واملجالت,  وال�سحف  اجلديدة  للكتب  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

با�ستخدام الآلت النا�سخة و احلا�سب الآيل و الآلت املكتبية الأخرى مثل نا�سخات ال�سور 

والأدوات  للقرطا�سية  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  احلرارية,  النا�سخات  اأو 

املكتبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�س العلم للتجارة املتكاملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار, حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134915

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنامل �سحار املميزة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة,  �سمال  حمافظة  �سحار,  ولية   ,322 ر.ب:   ,282 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135088

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سورجة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 225ر.ب: 121, ولية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135583

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم, املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي 

تقدم الطعام ب�سكل اأ�سا�سي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ها�سم بن حممد بن علي الذهب للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135721

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا �ساللة الف�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135784

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوانب الغروب لال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة, ولية بو�سر, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135803

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تذاكر لل�سفر وال�سياحة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة املري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135967

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن العز الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  ال�سيب,  وليـــة  اجلنوبيـــة,  املعبيلــــة   515 ر.ب:   2 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135991

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد �سما�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 144 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136016

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع )القيد مرهون( �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  بو�سر,  ولية  اجلنوبية,  اخلوير   ,130 ر.ب:   436 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136017

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع )القيد مرهون( �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  بو�سر,  ولية  اجلنوبية,  اخلوير   ,130 ر.ب:   436 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136018

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع )القيد مرهون( �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

حمافظة  بو�سر,  ولية  اجلنوبية,  اخلوير   ,130 ر.ب:   436 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136313

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ريا�س اأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ذاكر للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية نزوى، حمافظة الداخلية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136329

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإطاللة العاملية لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار, حمافظـة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136799

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيثم العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136948

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدر للخدمات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137380

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال الأج�سام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مثلث القوة للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137436

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع القهوة واأدواتها وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما الغ�سبة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 993 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137501

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س اجلاهزة والعبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة البنف�سج للعبايات وال�سيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137752

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممود املعيني و�سريكه للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املوالح اجلنوبية, ولية ال�سيب, حمافظ م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137903

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني ال�سهرات والعرائ�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر العربي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137914

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغاوية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137978

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املعدات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سهد العاملية للتجارة واملعدات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138215

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع املنتجات احلرفـية مل�ستح�سرات التجميل والعطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطليعة الأوىل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمالح, ولية دما والطائيني, حمافظة �سمال ال�سرقية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142284

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سمال الغابة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142894

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع البهارات والنب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة هاين الفار�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123147

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منذر حممد احلوقاين للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/24

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136907

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادة املتخ�س�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل ال�سيب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بركاء, حمافظة جنوب الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136963

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأجهزة الطبية واأجهزة تقومي الأع�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحة الإن�سان �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1010 ر.ب 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137465

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمطات تعبئة غاز البرتول امل�سال )غاز الطبخ(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن خمي�س بن اإبراهيم اجلديدي و�سريكه للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 12 ر.ب: 315, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138469

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه )جميع اأنواع الع�سائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يو�سف احلي�س للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139968

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه, مياه معدنية, م�سروبات ماء معدين فوار, مياه معدنية للموائد, مياه غازية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبعاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141086

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق هدايا املعمورة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141146

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سن الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142018

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية, خدمات طب الأ�سنان, التمري�س الطبي, خدمات العالج, خدمات مراكز 

ال�سحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داما�س للم�ساريع املتقدمة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142023

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سفر وال�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احللول امل�ستقبلية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142249

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرو�س النظري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع الزهور واحللويات والهدايا(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجد امل�سيء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 112 ر.ب: 392, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143208

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة, ب�سكويت, قهوة, كارميل �سكاكر, �ساي, �سوكوالتة, حلويات, م�ستح�سرات 

بانكيك, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات  املخفوقة, فطائر محالة  الكرمية  لتكثيف 

حلويات,  حلوى  قطع  �سندوي�سات,  خبز,  باحلليب,  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب,  قهوة 

معجنات, باجلنب ال�سندوي�سات, كرو�سان )نوع من املعجنات( املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة محمد خالد ظفار الروا�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 228 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143209

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اخليول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سر اخل�سبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 680, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143210

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية)عيادة الطب الهندي التقليدي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل ارم التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 511 ر.ب: 899, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143211

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأر�ص الف�سية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 697, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143217

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, )اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب املعباأه فـي عبوات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النهر اخلالد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143220

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور واحلقائب لالأحذية وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر واالأحذية والعبايات الن�سائية 

وال�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سار االإمتياز احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 143 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143221

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص جاهزة )مالب�ص اجلاهزة(, اأحذية)بيع االأحذية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفجر امل�سرق املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143223

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص, العناية بالفراء وتنظيفه واإ�سالحه, تنظيف املالب�ص, غ�سل البيا�سات, 

الغ�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ينابيع الفاغري احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143225

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماء معطر, بخور, م�ستح�سرات تبخري عطور, زيوت للعطور والروائح, غ�سوالت لو�سن, 

الأغرا�ص التجميل, عطور, اأعواد البخور, م�ستح�سرات تعطري الهواء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا ال�سعد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143226

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز العايل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143228

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي القهوة, ال�ساي, احللويات, الفطائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل بن �سامل بن را�سد بن مبارك املخيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143231

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هدايا للحفالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الزيدي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143232

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العهد الزاهر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 222, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143234

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق ومخبز الدار البي�ساء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 133 ر.ب: 405, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143235

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية للموائد )اإنتاج وتعبية املياة ال�سرب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركاء الدولية للتنمية واال�ستثمار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 320 ر.ب: 345, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143237

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية, حلويات, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات 

قهوة باحلليب, قهوة, كب�سوالت القهوة اململوءة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد عامر النهدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143240

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير )ا�سترياد وت�سدير(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل ال�ساحل الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143241

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلميلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 418 ر.ب: 214, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143243

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل, محل حالقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريق الدار املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143244
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والت�سدير,  اال�سترياد  وكاالت  خدمات  االإعالنات,  ل�سق  االأعمال,  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
التكلفة, ن�سر مواد الدعاية واالإعالن,  اأ�سعار  خدمات وكاالت املعلومات التجارية, حتليل 
خدمات ن�سخ ال�سور, عر�ص ال�سلع, االإعالن بالربيد املبا�سر, امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال 
اأو ال�سناعية, حتديث مواد الدعاية واالإعالن, تاأجري مواد الدعاية واالإعالن,  التجارية 
ن�سر ن�سو�ص الدعاية واالإعالن, دعاية واإعالن, الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون, خدمات 
املعار�ص  املبيعات, تنظيم  اأو ترويج  الدعاية واالإعالن  اإعداد مناذج  عر�ص عامة, خدمات 
اأو دعائية, تاأجري امل�ساحات االإعالنية, ترويج املبيعات لالآخرين, الدعاية  لغايات جتارية 
عر�ص  االإعالم,  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  الربيدي,  بالطلب  واالإعالن 
واالإعالن,  الدعاية  لغايات  التخطيط  بالتجزئة,  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع 
عرو�ص االأزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم الإنتاج االأفالم االإعالنية, ت�سويق, خدمات 
الدفع  القائم على  االإ�سهار  الهاتف, حت�سني احلركة فـي مواقع االإنرتنت,  الت�سويق عرب 
املتعاقدين,  اخلدمات  ملوردي  االأعمال  اإدارة  التجارية,  الو�ساطة  خدمات  النقرات,  بعدد 
مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت,  مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري 

ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوء الثاقب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143245
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرنيم العاملية للخدمات التعليمية والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143247

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل )التنظيف العام للمباين(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سواحي جمان للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 322 ر.ب: 319, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143248

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل ومواد الزينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإميان يحيى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 112 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مولدات التيار املرتدد, اأجهزة اإقالع للمحركات واملكائن, �ساغطات تربينية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عثمان وعبدالرحمن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143251

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى علي محمد البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143252

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور, اأعواد البخور, �سموع تدليك الأغرا�ص التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل بيت الراأ�ص التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143253

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزرقاء, قا�سر  ال�سبغة  للغ�سيل  نيلة  الغ�سيل, �سابون,  ن�سا  والكي,  للغ�سيل  ن�سوي  ملمع 

للغ�سيل والكي, ملمع للغ�سيل والكي, م�ستح�سرات تلميع ملمعات, طبا�سري تنظيف, �سودا 

زجاج  لتنظيف  �سوائل  التنظيف,  لغايات  زيوت  تنظيف,  م�ستح�سرات  للتنظيف,  الغ�سيل 

اإزالة ال�سداأ, م�ستح�سرات التنظيف  ال�سيارات, م�ستح�سرات تنعيم تن�سية, م�ستح�سرات 

اجلاف, ملمع لالأثاث واالأر�سيات, �سمع االأر�سيات اخل�سبية املزخرفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املا�ص ملواد التنظيف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 321, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143254
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث, رفوف مكتبات, بكرات من اخل�سب للغزل  حلقات لل�ستائر, خزانات, طاوالت/ن�سد 
الفلني  من  �سدادات  اخل�سب,  من  اأ�سرطة  اخل�سب,  من  اأ�سرة  هياكل  واحلبال,  واحلرير 
للفرا�سي, خزانات طعام, مكاتب  للقوارير, م�ساند  اأرفف حفظ  �سدادات فلني,  للقوارير, 
املواقد  نار  حواجز  امللفات,  حفظ  خزانات  اأثاث,  للمالب�ص,  اأرفف  مكاتب,  اأثاث  اأثاث, 
اأثاث,  الراأ�ص  م�ساند  وثرية,  مقاعد  مقاعد,  للتوابيت,  معدنية  غري  اك�س�سوارات  اأثاث, 
بذراعني, خزانات  كرا�سي  امللفات,  اأرفف عر�ص, عالقات معاطف, رفوف خلزانات حفظ 
والنقل, طاوالت, �سواين غري  للتخزين  ن�سد طاوالت, حاويات غري معدنية  اأدراج,  ذات 
معدنية, فرا�ص نوم ماعدا البيا�سات, و�سائد, فر�سات, عربات �ساي, طاوالت للر�سم, كنب, 
اأ�سالع براميل من اخل�سب, خزانات خ�سبية, اأعمدة هز غري معدنية للنباتات اأو االأ�سجار, 
لل�ستائر  مرابط  للطابعني,  رفوف  مدار�ص,  اأثاث  البال�ستيك,  اأو  اخل�سب  من  �سالمل 
معدنية  غري  لوازم  اأثاث,  اأرفف  لل�سالمل,  ق�سبان  اأ�سرة,  القما�ص,  من  م�سنوعة  لي�ست 
كالرباميل, غري معدنية,  الزهور, م�ستوعبات  قواعد الوعية  اأثاث,  زهور  اأرفف  لالأثاث, 
معدنية  غري  اك�س�سوارات  للحم,  خزائن  لل�ستائر,  بكرات  للرباميل,  معدنية  غري  قواعد 
لالأ�سرة, األواح فرم طاوالت, اأقفا�ص, خزانات مالب�ص, اأثاث معدين, اأرفف عر�ص اجلرائد, 
اأرفف عر�ص للمجالت, �ستائر داخلية م�سلعة, اأحوا�ص غ�سيل اأثاث, اأ�سرة للم�ست�سفـيات, 
دواليب غري معدنية لالأ�سرة, مزاليج غري معدنية لالأبواب, من�سات, عالقات للمعاطف, 
مكاتب  نحل,  ع�سل  اأقرا�ص  لالأثاث,  معدنية  غري  عجالت  لالأثاث,  اخل�سب  من  حواجز 
منت�سبة, اأرقام غري معدنية وغري م�سيئة للمنازل, مخدات, مخدات هوائية لي�ست لغايات 
طبية, �سالل خبز للخبازين, قواعد للمظالت, �ستائر اأثاث, �ستائر من اخلرز, اأوتاد غري 
معدنية للخيام, اأغطية طاوالت, اأبواب لالأثاث, �سكك لل�ستائر, رفوف لالأثاث, حواف من 
البال�ستيك لالأثاث, ق�سبان لل�ستائر, م�سابك لل�ستائر, حبال زينة لل�ستائر, طاوالت كتابة, 
اخل�سب  من  هياكل  بنواب�ص,  مزودة  فر�سات  لالإظطجاع,  كنبات  اأرائك,  معدنية,  مقاعد 
الإطارات  قوالب  جتميل,  طاوالت  معدنية,  طاوالت  البال�ستيك,  اأو  اجلب�ص  اأو  ال�سمع  اأو 
ال�سور, رفوف للتخزين, خزائن باأقفال, مرايا, كرا�سي قابلة للطي, تكايات, م�ساند زوجية 
الأ�سطح الطاوالت اأثاث, لوحات لتعليق املفاتيح, اأرفف لالأواين, خزانات عر�ص اأثاث, و�سائد 
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اأو البال�ستيك,  اأو اجلب�ص  ال�سمع  اأو  هوائية لي�ست لغايات طبية, قطع فنية من اخل�سب 
�سناديق غري معدنية, منا�سد للمالزم اأثاث, براميل غري معدنية, �سدادات غري معدنية, 
عربات طعام اأثاث, اإطارات �سور, حوامل الإطارات ال�سور, طاوالت تدليك, مقاعد عالية, 
اأثاث, كرا�سي عالية  للتخزين, عربات متحركة  ال�سعر, خزانات مالب�ص  كرا�سي مل�سففـي 
لالطفال, بكرات من البال�ستيك لل�ستائر, عربات الأجهزة احلا�سوب اأثاث, �ستائر داخلية 
من اخل�سب م�سنوعة من املحبوك, م�ساند كتب اأثاث, �ستائر داخلية اأثاث, خزانات املنا�سف 
اأثاث,  الورق, �ستائر ن�سيجية داخلية من مواد ن�سيجية, جدران تق�سيم  اأثاث, �ستائر من 
اأثاث, اأثاث قابل للنفخ, كرا�سي  �سدادات براغي, غري معدنية, للقنينات, ن�س�ص منا�سري 
بدرجات, غري معدنية, اأدوات لعر�ص املجوهرات, رفوف, عالقات غري معدنية للحقائب, 
دعائم غري معدنية لالأثاث, من�سدات اأثاث, مكتبات اأثاث, معدات تعليق املالب�ص, واقيات 
اأ�سرة  اأو بال�ستيكية,  االأ�سرة, �سناديق خ�سبية  بيا�سات  االأطفال, بخالف  �سدمات الأ�سرة 

اأطفال محمولة, اأرجل االأثاث, اأرجل اأثاث ق�سرية, فر�سات للتخييم, مكاتب محمولة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القليعي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143255
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإجراء درا�سات امل�ساريع التقينة, الهند�سة, ا�ست�سارات فـي جمال توفـري الطاقة, اال�ست�سارة 
فـي تكنولوجيا املعلومات, خدمات اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع غ�سان ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143257

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطوط الفجر املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 227, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143258

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املطابخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دانة �سنا�ص الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143259

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ص عامة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذوق املنفرد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 9 ر.ب: 416, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143260

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سور بن عبدالـله بن مفتاح بن ح�سن ال�سريحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143261

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت, طائرات نقل, مركبات نقل برية, جوية, مائية وال�سكك احلديدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل�سحن ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 101, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143262

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكرية,  حلويات  بالنعناع,  حلويات  ب�سكويت,  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  بودرة,  توابل 

قهوة, بن غري محم�ص, كعك, �ساي, �سوكوالتة, توابل, بهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم احل�سن للماأكوالت العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 511 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143263

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود, غاز الوقود, غاز النفط, مازوت, فحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الربعمي الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143264

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل, خدمات ت�سريح ال�سعر, العناية باأظافر اليدين, اإزالة ال�سعر 

بال�سمع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سالم ال�سامل للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 600 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143265

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ص,  اك�س�سوارات  للزينة  دبابي�ص  لل�سياالت,  م�سابك  كبا�سات,  االأحذية,  لرتق  قوالب 

لل�سعر,  م�سابك  ال�سعر,  لتجعيد  دبابي�ص  لل�سعر,  حلي  لالأحذية,  اأربطة  اأحزمة,  م�سابك 

دبابي�ص  مالب�ص,  اك�س�سوارات  طيور  ري�ص  للمالب�ص,  قيطان  لل�سعر,  �سبكات   ,hair pins

�سعر, دبابي�ص حلي للقبعات غري لوازم املجوهرات, ري�ص نعام اك�س�سوارات مالب�ص, اأربطة 

�سعر, م�سابك مالقط لل�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلوهرة الرائدة للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه محمد عبداللـه اجلعفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143268

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سدة  للطعام,  زيوت  جمففة,  خ�سراوات  مطبوخة,  خ�سراوات  محفوظة,  خ�سراوات 

منتجات األبان, جبنة, فواكه مثلجة, جوز هند جمفف, زيت لفت للطعام, مركزات املرق, 

مربيات, فواكه جممدة, �سوربات, زبيب, خيار مخلل, كروكيت, ق�سريات غري حية, متور, 

حليب, جراد البحر غري حي, �سرائح �سمك طرية فـيليه, اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء 

معدة العجل, فواكه مطبوخة, هالم جلي, الفواكه, مربى زجنبيل, زيت ذرة للطعام, زيت 

لب النخيل للطعام, ع�سري خ�سراوات للطبخ, منتجات احلليب, عد�ص محفوظ, بي�ص, 

زيت زيتون للطعام, حلوم مملحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة االألباب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 776 ر.ب: 115, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143269

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ص عامة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ومي�ص الظاهر للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143270

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طــــاوالت/ن�ســـد اأثـــاث, البيـــع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الثالجات, 

املتخ�س�سة لالأثاث  املتاجر  بالتجزئة فـي  اأ�سرة لالأطفال/البيع  املطابخ...الخ(,   , معدات 

)م�ساند  املنزيل(,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )رفوف/البيع  املنزيل(, 

طعام/البيع  خزانات  املنزيل(,  لالأثاث  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  للفرا�سي/البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الثالجات , معدات , املطابخ...الخ(, 

)اأرفف للمالب�ص ,�سنع االأثاث من اخل�سب للمنازل والفنادق واملكاتب واملحالت التجارية...الخ(, 

)اأثاث/�سنع االأثاث من اخل�سب للمنازل والفنادق واملكاتب واملحالت التجارية...الخ(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار احلداثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1925 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143271

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رخام, بالط غري معدين لالأر�سيات, بالطات �سواهد غري معدنية, رخام �سماقي احلجر, 

بالط للجدران, غري معدين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلجر احل�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 23 ر.ب: 919, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143272

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية, االأرز, التابيوكا وال�ساغو, الدقيق وجبات 

احللويات  واحللويات,  والفطائر  اخلبز  احلبوب,  دقيق  احلبوب,  من  م�سنوعة  خفـيفة 

اخلل  اخلردل,  امللح,  اخلبيز,  وم�سحوق  اخلمرية  االأ�سود,  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة, 

خبز,  للطعام,ب�سكويت,  عطرية  م�ستح�سرات  الثلج,  البهارات,  )التوابل(,  وال�سل�سات 

كعك حبوب جاهزة, اأ�سابع حبوب, حبوب معاجلة, وجبات خفـيفة اأ�سا�سها احلبوب, با�ستا, 

وجبات  اأرز,  اأقرا�ص  الدقيق,  من  م�سنوعة  خفـيفة  وجبات  �سباغيتي,  البا�ستا,  عجينة 

خفـيفة اأ�سا�سها االأرز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروب العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 164, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143274

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر اأ�سا�سها بطاطا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مازن امل�سيفري و�سريكته للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143275

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رئي�ص لالأعمال واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ر.ب: 112, �ص.ب: 167, محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143276

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�سان ال�سرقية الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين, عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سالح للعود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 585, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143286

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوى لوز. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل النا�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 511 ر.ب: 583, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

-203-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143287

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لتجارة االأرز اخلال�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 13 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143290

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )�ساورما طازج(, حلوم مطبوخة )برجر طازج( املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خطوات التميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 323, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143293

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور, عطور, م�ستح�سرات مكياج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلن العود املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143296

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الثلج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143315

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور الطبيعية وال�سوكوالتة و تن�سيق الهدايا. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيقونة املعمورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 411 ر.ب: 412, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143325

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, ع�سائر فواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما التقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143328

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زدين العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 215 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143337

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات طبية الأغرا�ص التنحيف, مكمالت غذائية من الغلوكوز, مكمالت غذائية 

من الربوتني, ن�ساأ للحمية اأو لغايات �سيدالنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرفـيعة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 124 ر.ب: 222, والية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143360

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سب ال�سناعي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي الربميي اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143363

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق احلرمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 455 ر.ب: 411, والية �ســور, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143366

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مركز جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سرين �سهاب الربواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 118 ر.ب: 237, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143367

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات مكياج, اأطقم جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�ص �سنا�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143369

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي باحللويات لتزيني الكعك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة الزين ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 977, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143371

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سجاد واملوكيت وال�ستائر واملفرو�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار م�سقط الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143738

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مواد غذائية هايرب ماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خط الريف املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143294

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بناء معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لل�سناعات واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139862

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )ماأكوالت عمانية وعربية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق العاملية للتوريدات واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 406, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140461

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محالت البقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة اجلنوبية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142145

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املايل  التقييم  العقارات,  تثمني  العقارات,  وكاالت  خدمات  ال�سم�سرة,  العقارات,  تاأجري 

ال�سقق,  تاأجري  العمارات,  اإدارة  العقارات,  اإدارة  والعقارات,  امل�سرفـية  واالأعمال  التاأمني 

ال�سوؤون  العقارات,  تاأجري مكاتب  االإيجارات,  ال�سكنية, حت�سيل  العقارات وال�سقق  مكاتب 

العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن م�سعود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142163

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل )التنظيف العام للمباين(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأيادي الربونزية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142170

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب الهند�سة املعمارية واملدنية.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142588

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم, االأ�سماك, اخل�سراوات والفواكه املجففة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبعاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143229

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سمدة, �سوبر ف�سفات اأ�سمدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التحرير للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 113 ر.ب: 221, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143295

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأدوات الكهربائية والت�سدير واال�سترياد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع النجم الثالثي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

 

-215-



اجلريدة الر�سمية العدد )1385(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143297

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير, خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات, عر�ص ال�سلع, توزيع 

العينات, ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمو للتنمية والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143298

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع االأقم�سة واملن�سوجات واملالب�ص(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم نوف املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 173, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143300

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�ســرات منكهة للطعام, �سوكوالتة, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة 

مطلي  جوز  الكـــعك,  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلـــي  �سوكوالتـــة,  مو�ص  املجففة,  والفواكه 

ال�سوكوالتـــة, معجون �سوكوالتـــة يحتوي علـــى مك�ســــرات,  اأ�سا�سه  بال�سوكوالتــة, معجون 

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

غريها, كعك, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, حلي 

باحللويات لتزيني الكعك, ب�سكويت, حلويات, حلويات �سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء العرب لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 115 ر.ب: 141, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143301

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية والتمور واخل�سراوات والفواكه والبهارات واحللويات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربيع الريف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143302

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دمي احلديثة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143305

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الد�سار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 121 ر.ب: 221, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143308

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين للت�سويق واالإعالن عن ال�سلع واخلدمات واملنتجات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العال الرائدة للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة, والية بو�سر, محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143310

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدر الدجى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 325 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143311

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه محفوظة, متور, خ�سراوات محفوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة الربنز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143312

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطعمة هندية خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بالل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143313

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سور الوطنية للمياه املعدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 411 ر.ب: 511, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143314

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم االأربعة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143316

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فائزة الكم�سكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143317

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص اجلاهزة والعبايات وال�سيل والعطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل واحللي 

اال�سطناعية وال�ساعات واالأحذية واملنتجات اجللدية واحلقائب واأدوات ولوازم االأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سند�ص لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143318

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

الت�سوق والطهي  فـي  اأو خا�سة تتمثل  اأطباق ووجبات منزلية  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة 

ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قمم املوج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143323

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم, �سمك تونا, حلوم دواجن غري حية, منتجات غذائية من ال�سمك, حلوم محفوظة, 

مو�ص )�سمك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن �سليمان بن حمد املجيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143324

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املكياج وم�ستح�سرات التجميل وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة زهرة احلناء ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143327

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأماين االأحالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 944 ر.ب: 511, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143331

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سارات املنرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143334

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص اجلاهزة و العطور وم�ستح�سرات التجميل واحلقائب واالأحذية واالك�س�سوارات 

و الكماليات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع �سميط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143335

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واالأحذية  والبخور  والعطور  التجميل  وم�ستح�سرات  والعباءات  اجلاهزة  املالب�ص  بيع 

واحلقائب واالك�س�سوارات والكماليات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ورد اإبراء للتجارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 420 ر.ب: 400, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143345

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية واالإعالن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن اإبراهيم بن ح�سن الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 210 ر.ب: 320, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143724

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع اإزالة ال�سعر, م�ستح�سرات جتميل للرمو�ص, م�ستح�سرات جتميل احلواجب, م�ستح�سرات 

جتميل للعناية بالب�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى الطوقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143791

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�ص االإبداع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 400 ر.ب: 420, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143795

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سم�سام ملواد البناء �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 985 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143797

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماك القرق �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانيـة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1084412

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 2011/39 بتاريخ 2011/10/20م

Nexia International Limited :ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الأرزن لال�ست�سارات الإدارية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 994 ر.ب:100

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/3/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121215

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/10/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1266 فـي 2018/10/28م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: �سما �سحم الع�سرية للتجارة

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: معادن العز للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 627 ر.ب: 319

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/2/22م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/18م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24748

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/2/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 772 فـي 2004/8/1م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: بانغالدي�ص بيمان ليمتد ) بيمان بانغالدي�ص ايرلينز (

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة وكالت �سفريات بهوان �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 282 ر.ب: 100

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2020/4/19م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84993

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1097فـي 2015/4/19م

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: دايب ان دايب انك

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: مقهى ابت�سامة لذيذة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 686 ر.ب: 211

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/9/20م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/23م
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تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1991/5/22التجارة وال�سناعة نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد15555

2001/7/3التجارة وال�سناعة نيوزيالند ميلك براند�س ليمتد225791

2011/6/28التجارة وال�سناعة برينودريكارد انديا برايفت ملتد368981

2011/5/24التجارة وال�سناعة نيهون نوهياكو كو ليمتد468381

566938
هوبي كوزميتك امالت �ساناي 

فـي تيكاريت ايه.ا�س
2011/2/15التجارة وال�سناعة 

666579
�سركة اأوال اخلليج لل�سناعات 

�س.م.ب 
2011/1/29التجارة وال�سناعة 

2001/2/6التجارة وال�سناعةلوغيت�س انرتنا�سيونال ا�س ايه 724823

2011/8/28التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان870046

2011/8/28التجارة وال�سناعة �سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان970047

2011/8/28التجارة وال�سناعة �سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1070048

2011/8/28التجارة وال�سناعة �سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1170049

2011/8/28التجارة وال�سناعة �سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1270050

2011/8/28التجارة وال�سناعة �سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1370051

2011/8/28التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1470052

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1570097

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1670098

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1770099

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1870100
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان1970101

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان2070102

2011/9/5التجارة وال�سناعة�سو�سيتي دي هوتيلز مرييديان2170103

2267878
كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س
2011/4/24التجارة وال�سناعة 

2367880
كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س
2011/4/24التجارة وال�سناعة 

2467881
كون�سرتك�سن ري�سريت�س & 

تكنولوجي جي ام بي ات�س
2011/4/24التجارة وال�سناعة 

2525371
ان فـيه �سومطرة توباكو تريدنغ 

كومبني
2001/4/21التجارة وال�سناعة 

2011/6/21التجارة وال�سناعة لنك�سي�س دات�سالند جي ام بي ات�س2668847

2767858
كابو�سيكي كاي�سا تو�سيبا 

) تو�سيبا كوريوري�سن ( 
2011/4/23التجارة وال�سناعة 

2867859
كابو �سيكي كاي�سا تو�سيبا 

) تو�سيبا كوريوري�سن ( 
2011/4/23التجارة وال�سناعة 

2967860
كابو �سيكي كاي�سا تو�سيبا

 ) تو�سيبا كوريوري�سن ( 
2011/4/23التجارة وال�سناعة 

3040391
باور روت )ام( ا�س دي ان بي

 لت�س دي 
2006/6/10التجارة وال�سناعة 

3171768
يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز

 ال ال �سي
2011/11/19التجارة وال�سناعة 

3271769
يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز

 ال ال �سي
2011/11/19التجارة وال�سناعة 

3371770
يونيفـري �سال �سيتي �ستوديوز

 ال ال �سي
2011/12/19التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

3471771
يونيفـري�سال �سيتي �ستوديوز

 ال ال.�سي
2011/12/19التجارة وال�سناعة

3525391
يونيفـري�سال �سيتي �ستوديوز

 ال ال �سي
2001/4/23التجارة وال�سناعة

2010/12/22التجارة وال�سناعةغاريت براندز ذ.م.م3666004

2010/12/22التجارة وال�سناعةغاريت براندز ذ.م.م3766005

2010/12/22التجارة وال�سناعةغاريت براندز ذ.م.م3866006

1991/7/9التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد395761

2001/3/24التجارة وال�سناعةمار�س, اإنكوربوريتد4025147

2012/1/31التجارة وال�سناعةمار�س, اإنكوربوريتد4172500

2011/9/28التجارة وال�سناعةمار�س, اإنكوربوريتد4270451

2012/2/26التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد4372940

2001/7/3التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد4425787

1992/1/29التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد456514

1992/1/29التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد466515

1992/1/29التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد476516

2001/3/24التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد4825145

2001/3/24التجارة وال�سناعةمار�س, اإنكوربوريتد4925146

1991/3/10التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد505275

1991/3/10التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد515273

1991/3/10التجارة وال�سناعةمار�س, انكوربوريتد525276

1991/8/17التجارة وال�سناعةدبليو.ام.ريغلي جونيور كومباين535943

2001/1/21التجارة وال�سناعةات�س - دي يو.ا�س.ايه, ال ال �سي5424632
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

5525001
بويهرجنر اجنليهم فارما جي 

ام ب ات�س اند كو.كيه جي
2001/2/28التجارة وال�سناعة

2001/2/21التجارة وال�سناعةالكرتولوك�س هوم برودكت�س, انك5624938

2001/2/21التجارة وال�سناعةالكرتولوك�س هوم برودكت�س, انك5724939

2011/2/28التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5867059

2011/2/28التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن5967060

2011/2/28التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6067061

2011/2/28التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6167063

2011/2/13التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6266915

2011/2/13التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6366916

2011/2/13التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6466917

2011/2/13التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6566918

2011/2/13التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن6666919

6766699
انرتكونتيننتال هوتلز 

كوربوري�سن
2011/1/31التجارة وال�سناعة

2011/1/29التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتلز, انك6866585

2011/1/29التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتلز, انك6966586

2011/1/29التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتلز, انك7066584

2011/1/29التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتلز, انك7166583

2011/1/31التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتلز, انك7266701

2011/1/31التجارة وال�سناعة�سيك�س كونتينينت�س هوتلز, انك7366700

2001/5/16التجارة وال�سناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي7425508

1991/2/20التجارة وال�سناعةناف ناف دي�سرتيبيو�سن بي فـي755222

1991/2/20التجارة وال�سناعةناف ناف دي�سرتيبيو�سن بي فـي765221
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

1991/2/20التجارة وال�سناعةناف ناف دي�سرتيبيو�سن بي فـي775220

1991/2/20التجارة وال�سناعةناف ناف دي�سرتيبيو�سن بي فـي785219

2001/7/15التجارة وال�سناعةان اى تي كو يونايتيد ا�س ايه7925884

2001/7/15التجارة وال�سناعةان اى تي كو يونايتيد ا�س ايه8025885

8169777
فـيزا انرتنا�سيونال �سريفـي�سز اأ 

�سو�سيي�سن
2011/8/15التجارة وال�سناعة

8269776
فـيزا انرتنا�سيونال �سريفـي�س اأ 

�سو�سيي�سن
2011/8/15التجارة وال�سناعة

2001/8/15التجارة وال�سناعةانتيل�سات انفـي�ستمنت ا�س ا8326159

2001/8/15التجارة وال�سناعةانتيل�سات انفـي�ستمنت ا�س ا8426158

855256

�سيكو هولدجنز كوربو�سيكي 

كاي�سا ) �سيكو هولدجنز 

كوربوري�سن (

1991/3/10التجارة وال�سناعة

2011/3/23التجارة وال�سناعةبانا�سونك كوربوري�سن8667556

8725193
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

)ني�سان موتور كو ليمتد(
2001/3/28التجارة وال�سناعة

8867130
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2011/3/2التجارة وال�سناعة

8967131
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2011/3/2التجارة وال�سناعة

9067132
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2011/3/2التجارة وال�سناعة

9167133
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2011/3/2التجارة وال�سناعة

9224811
مريز فارما جي ام بي ات�س اند 

كو كي جي اي اي
2001/2/4التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــة

1991/4/2التجارة وال�سناعة ذا كوكا - كوال كومبني15333

2011/4/26التجارة وال�سناعة حممد علي هالل زاهر اخلزامي267923

1991/3/6التجارة وال�سناعة ام ات�س �سي ا�س35249

2010/6/12التجارة وال�سناعة بي تي.اأو بي اإم دريلكيم465806

2001/3/28التجارة وال�سناعة جياين فـري�سات�سى ا�س .ار. ال525189

2010/8/24التجارة وال�سناعة �سركة برومومارك اأ�س.ايه664378

1991/3/18التجارة وال�سناعة راجنلر اباريل كورب75298

1991/3/18التجارة وال�سناعة راجنلر اباريل كورب85296

1991/3/18التجارة وال�سناعة راجنلر اباريل كورب95297

2010/8/24التجارة وال�سناعة �سركة برومومارك اأ�س.ايه1064379

2011/11/30التجارة وال�سناعة �سركة باعظيم التجارية1171420

1266963
�سامين الهند�سية و�سركائهم 

�س.م.م
2011/2/19التجارة وال�سناعة 

1366967
ح�سام حممد الرواحي 

لال�ست�سارات الهند�سية البيئية
2011/2/19التجارة وال�سناعة

2001/8/7التجارة وال�سناعة �سينارول باكرييز ليمتد1426105

2001/8/7التجارة وال�سناعة �سينارول باكرييز ليمتد1526106

2011/2/12التجارة وال�سناعة م�ساريع ليوا التجارية ذ.م.م1666876

2011/1/17التجارة وال�سناعة ال�سركة الفنية التجارية �س.م.م1766370

1825075
�سركة عبري للمقاوالت والتجارة 

العامة �س.م.م
2001/3/12التجارة وال�سناعة 
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــةالعالمة

م�سقط العاملية لل�سحن والتخزين 1967285
2011/3/7التجارة وال�سناعة �س.م.م

2010/8/1التجارة وال�سناعة اأر�س الكر�ستال �س.م.م2064029

ال�سركة الوطنية لل�سناعات 2126437
2001/10/3التجارة وال�سناعةالكهربائية �س.م.م

2011/1/17التجارة وال�سناعة �سركة املن�سور الدولية �س.م.م2266369

1991/5/22التجارة وال�سناعة �سورميارتيك ا�س ايه.235543

بي بي جي كوتينجز نيدر الند 2425338
2001/4/15التجارة وال�سناعة بي. فـي

2011/3/28التجارة وال�سناعة دياجيو براندز ب. فـي.2567633

2001/4/8التجارة وال�سناعة �سوا�ستيك فراجران�سز2625305

2001/3/28التجارة وال�سناعة فالنتينو ا�س بي. اأ2725179

2001/7/15التجارة وال�سناعة هي�ساميت�سو فارما�سوتيكال كو، انك2825912

2001/3/28التجارة وال�سناعة فالنتينو ا�س بي. اأ2925178

�سركة الدانوب ملواد البناء 3058373
2009/7/27التجارة وال�سناعة والتجارة �س.م.م

�سركة الدانوب ملواد البناء 3163372
2010/6/16التجارة وال�سناعة والتجارة �س.م.م

�سركة �سف�ساف لل�سناعة 3271466
2011/4/12التجارة وال�سناعة والتجارة واملقاوالت )�س.م.م(

2011/3/12التجارة وال�سناعة تويو تاير كوبوري�سن3367367

2001/6/30التجارة وال�سناعة امار�سنغ �ساوالواال3425769

�سركة حمالت عبد ال�سمد 3572722
2012/2/14التجارة وال�سناعة القر�سي للعود والعنرب والعطور
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــةالعالمة

2011/11/13التجارة وال�سناعة ابوت البوراتوريز3671145

2011/9/18التجارة وال�سناعةابوت البوراتوريز3770330

2011/9/18التجارة وال�سناعةابوت البوراتوريز3870329

2011/9/18التجارة وال�سناعةابوت البوراتوريز3970328

2011/6/21التجارة وال�سناعةابوت البوراتوريز4068846

2011/6/21التجارة وال�سناعةابوت البوراتوريز4168845

2011/6/21التجارة وال�سناعةابوت البوراتوريز4268844

2001/6/10التجارة وال�سناعةجرندفو�س هولدنغ ايه/ا�س4325611
2011/3/16التجارة وال�سناعةكارفور4467453
2011/4/3التجارة وال�سناعةاندر ارمور انك4567718
2011/4/3التجارة وال�سناعةاندر ارمور انك4667719
2011/4/3التجارة وال�سناعةاندر ارمور انك4767720
2011/4/3التجارة وال�سناعةاندر ارمور انك4867721
2011/4/3التجارة وال�سناعةاندر ارمور انك4967722

2011/4/3التجارة وال�سناعةاندر ارمور انك5067723

اك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز 5125458
2001/5/8التجارة وال�سناعةليمتد

اك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز 5225459
2001/5/8التجارة وال�سناعةليمتد

5325461
اك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز 

2001/5/8التجارة وال�سناعةليمتد

5425462
اك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز 

2001/5/8التجارة وال�سناعةليمتد
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــةالعالمة

اك�سنتيور جلوبال �سريفـي�سيز 5525464
2001/5/8التجارة وال�سناعةليمتد

2011/3/30التجارة وال�سناعةال ماي�سن دي يو �سوكوالت5667652

ايدجويل بري�سنال كري براندز 576362
1991/11/12التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 5825213
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 5925214
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6025215
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6171677
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6271678
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6371679
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6471680
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6571681
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي

ايدجويل بري�سنال كري براندز 6671682
2001/2/4التجارة وال�سناعةال ال �سي
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إىل �أنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�شـر 

�لعدد )1379(،  �لر�شمية  فـي �جلريدة  �ملن�شور   ،)  5646  ( رقم  �لتجارية  �لعالمة  �إعالن جتديد 

�ل�شادر بتاريــخ 2 رجـــــــب 1442هـ، �ملو�فـق 14 فبـرايـــر 2021م، �إذ ورد كاالآتـي:

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�ســـم ال�سركــة

15642

�أبوت برودتك�س �أوبوي�شنز 

ايه جي  
1991/6/19�لتجارة و�ل�شناعة

وال�سحيـــــــح هــــــــــو:

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنـــةا�ســـم ال�سركــة

1 5646

�أبوت برودتك�س �أوبوي�شنز 

ايه جي

1991/6/19�لتجارة و�ل�شناعة

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك

�أنـــه قـد وقـع خطــاأ مـادي عنــــد  �إىل  �ال�ستثمــار  �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج  تنـــوه وز�رة 

نـ�سـر �إعالن بدء �أعمــال �لت�سفيــة ل�سركــــة ركــن �لعمــارة للتجـــارة و�ملقـــاوالت - ت�سامنيـــة، 

�ملن�ســور فـــي �جلريدة �لر�سميـــة �لعـــدد )1366(، �ل�ســــادر بتاريــــخ 29 ربيع �الأول 1442هـ، 

�ملو�فــــق 15 نوفمرب 2020م، �إذ ورد ��سم �مل�سفـي كاالآتــي:

حممد بن �أحمد بن �سليمان �ملعمري

وال�سحيــــــح هــــــــو:

�سالـــم بن ر��ســـد بن �سليــم �ل�سنيــدي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �سمائل للتجارة �ش.م.م
�سمائل  ل�ؤل�ؤة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــ�م  �أنـه   - قان�ني�ن  حما�سب�ن   - �لك�ن  مكتب  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٠٢٧٨٧، وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٣/٢م،  �مل�ؤرخ  �ل�سركاء 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفاهيم التجارية �ش.�ش.و

يعلن مكتب �لك�ن - حما�سب�ن قان�ني�ن - �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �ملفاهيم �لتجارية 
�ش.�ش.و، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٣٧٩٨٤، وفقا التفاق �ل�سركاء 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٢/٢٥م،  �مل�ؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر، 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل اجلبال الذهبية �ش.�ش.و
�أعايل  يقــ�م بت�سفـيــة �سركة  �أنـه  �ملالية  �لفي�سل للتدقيق و�ال�ست�سار�ت  يعلن مكتب 
�جلبال �لذهبية �ش.�ش.و، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١٢٩٨١٣، 
وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 
فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - اخلوير -  بناية �سماء حفيت

�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧  فاك�ش رقم:٢٣٣٨٤٧٢٦ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سنعة الذهبية املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب �لفي�سل للتدقيق و�ال�ست�سار�ت �ملالية �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �مل�سنعة 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  �ملتحدة  �لذهبية 
�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٣١٢٢٧٩
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات لبنان للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب �لفي�سل للتدقيق و�ال�ست�سار�ت �ملالية �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة خري�ت 
 ،١٠٦٨٩١٥ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  لبنان 
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممد بن م�سلم جعبوب و�سريكه للتجارة - تو�سية

�أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة حممد بن م�سلم بن  �أب� �سع�د لتدقيق �حل�سابات  يعلن مكتب 
جعب�ب و�سريكه للتجارة - ت��سية، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٤٤٣٨٥، 
�ل�سركـــــــة فـي  �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�سركاء  وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية �ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث

 هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ - ٩٤٥٣٦٥٣٤ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة عمار بن يا�سر اخلا�سة �ش.م.م

يعلن مكتب �أب� �سع�د لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة مدر�سة عمار بن 
يا�سر �خلا�سة �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ٢٠٥٤٠٠٠، وفقا 
التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢٠/١١/١٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي 
�لتــي  �الأمــ�ر  فـــي كافــــــة  �مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث

 هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ - ٩٤٥٣٦٥٣٤ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درر اخلليج املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب �أب� �سع�د لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة درر �خلليج �ملتحدة 
وفقا   ،١٠٩٦٢٤٣ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة 
فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٩/٢٠م،  �مل�ؤرخ  �ل�سركاء  التفاق 
�لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث

 هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تقنيات االإتالف �ش.م.م

يعلن مكتب �أب� �سع�د لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة تقنيات �الإتالف 
�ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٢٧٠٤٢، وفقا التفاق �ل�سركاء 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٢/٢٨م،  �مل�ؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث

 هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ - ٩٤٥٣٦٥٣٤
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية لالإتالف �ش.م.م

يعلن مكتب �أب� �سع�د لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �ل�طنية لالإتالف 
�ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٣٣٢١٤٦، وفقا التفاق �ل�سركاء 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٢/٢٨م،  �مل�ؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر، 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث

 هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ - ٩٤٥٣٦٥٣٤
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الثالثية املتكاملة �ش.م.م
يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  �ملتكاملة  �لثالثية  �لروؤية  �سركة 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٢٩٩٣٨٩ بالرقـم 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللول التقنية الالحمدودة �ش.م.م

يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  �لالحمدودة  �لتقنية  �سركة �حلل�ل 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٧٨٥٩٨ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط امل�ستقبل الوطنية - ت�سامنية

يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية،   - �ل�طنية  �مل�ستقبل  خط  م�ساريع  �سركة 
�لـتجاري بالرقـم ١١٦٥٤٠١، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغروب املتحدة - ت�سامنية

�أنـه يقــ�م بت�سفـيــة  يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية،   - �ملتحدة  �لغروب  �سركة 
١٠٤٢٨١٩، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املوحدة الأعمال االأ�سباغ �ش.م.م

�أنـه يقــ�م بت�سفـيــة  يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية 
�ل�سركة �مل�حدة الأعمال �الأ�سباغ �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 
١٢٢٢١٢٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوحدة لالأعمال اخل�سبية �ش.م.م

�أنـه يقــ�م بت�سفـيــة  يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية 
�سركة �مل�حدة لالأعمال �خل�سبية �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 
١٢١٦٦٢٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخر اخلليج للمرابط �ش.م.م

�أنـه يقــ�م بت�سفـيــة  يعلن مكتب �ملره�بي لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  و�مل�سجلة لدى  للمر�بط �ش.م.م،  �سركة �سخر �خلليج 
١٢٩٩١٦٨، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 

 جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢
 �ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور احلياة العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب �خلليج �لدولية لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة ن�ر �حلياة 
�لعاملية �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١١٣٢١٣، وفقا التفاق 
�ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
منطقة روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٤٦٧ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٨٨٩١٠٩ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منبع اخلريات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب �خلليج �لدولية لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة منبع �خلري�ت 
 ،١٦٦٣٢٢٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 
وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي 
�لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
منطقة روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٤٦٧ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٨٨٩١٠٩ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرق اخلليجي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب �خلليج  �لدولية لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �مل�سرق �خلليجي 
 ،١٠٢٩٧١٦ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  و�ملقاوالت  للتجارة 
فـي  �ل�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٢/١م،  �مل�ؤرخ  �ل�سركاء  وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
منطقة روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٤٦٧ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٨٨٩١٠٩ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقاف الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب �خلليج �لدولية لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �سقاف �لدولية 
�ل�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٧٤٨١٤ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م، 
�مل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعن��ن �الآتـي:
منطقة روي - والية مطرح - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٤٦٧ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٨٨٩١٠٩ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناحل احليل للتجارة - ت�سامنية
يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�سركة مناحل �حليل للتجارة - ت�سامنية، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 
١٤٥٩٧٨٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى 
علــى  �ل�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع 

�لعن��ن �الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديث للت�سويق والتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م،  و�لتجارة  للت�س�يق  �حلديث  �سركة 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٧٣٢٠٨ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اإبراهيم وحمد بن حممد الرا�سدي للتجارة - ت�سامنية
يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�سركة �إبر�هيم وحمد بن حممد �لر��سدي للتجارة - ت�سامنية، و�مل�سجلة لدى �أمانة 
فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،٦٠١٨٣٦٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل 
�لتــي  �الأمــ�ر  فـــي كافــــــة  �مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري فهود اللوج�ستية - تو�سية

يعلن مكتب �جلدوى �لعاملية لال�ست�سار�ت �ملالية وتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة 
�لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت��سية،   - �لل�ج�ستية  فه�د  �سركة �سحاري 
�أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٣٦١٢٨ بالرقـم 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحور للحلول التقنية �ش.م.م
يعلن مكتب �حل�سافة لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �ملالية و�القت�سادية �أنـه يقــ�م 
بت�سفـيــة �سركة �ملح�ر للحل�ل �لتقنية �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري 
بالرقـم ١٣٣٧٠٠٥، وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/١٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٨٢٨  ر.ب:١١٤ 
هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٩٣٧٥٢٦٧ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات �ساللة �ش.م.م

يقــ�م  �أنـه  و�القت�سادية  �ملالية  و�ال�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  �حل�سافة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة خري�ت �ساللة �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٣/٢م،  �مل�ؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٧٧٩٥
كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة 

�الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٧١  ر.ب:٦٢٠ 
هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٢٣٨٥٤٨٦ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة حممود ويو�سف احل�سني للمقاوالت والتجارة العامة - ت�سامنية

يعلن مكتب م�ري�س�ن م�سقط - حما�سب�ن قان�ني�ن - �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة حمم�د 
وي��سف �حل�سني للمقاوالت و�لتجارة �لعامة - ت�سامنية، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل 
�لـتجاري بالرقـم ١٠١٠٥٢٢، وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/١٦م، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:٢١٢٣  ر.ب:١٢٢ 

هاتف رقم:٢٢٠٦٠٠٤٠  فاك�ش رقم:٢٢٠٦٠٠٤٣ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط للخدمات الهند�سية �ش.م.م
�الأو�سط  �ل�سرق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــ�م  �أنـه  و�ملر�جعة  للتدقيق  �لبيان  مكتب  يعلن 
للخدمات �لهند�سية �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٠٣٧٠٨، 
وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة 
�الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

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

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدانة الكربى للتجارة - ت�سامنية

�لكربى  �لد�نة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــ�م  �أنـه  و�ملر�جعة  للتدقيق  �لبيان  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٣٦١٣، وفقا 
التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/١٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي 
�لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول 

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

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خالد بن مرهون حميد ال�سعيدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب �لبخيت لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة خالد بن مره�ن حميد 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  �ل�سعيدي 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٣/١٠م،  �مل�ؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٤٩٦٠٨
�ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ساللة الو�سطي - �سارع ال�سلطان قابو�ش 

�ش.ب:١١٥ ر.ب:٢١٧
 هاتف رقم:٩٧٠٤٧١٠٠

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب النربا�ش املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه و�سيبان للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �لنرب��ش �ملتاألق لتدقيق ومر�جعة �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  و�مل�سجلة لدى  �ش.م.م،  للتجارة  و�سيبان  عبد�للـه 
�لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ،١٣٥٧١٤٨
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة 

علــى �لعن��ن �الآتـي:
  هاتف رقم:٧٩٦٦٦٤٠٤

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع منار املجد الذهبي - تو�سية

يقــ�م  �أنـه  و�الإد�رية  �ملالية  و�ال�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  �لرباعي  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة م�ساريع منار �ملجد �لذهبي - ت��سية، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل 
�لـتجاري بالرقـم ١٣١١٥٤٥، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

هاتف رقم:٩١٤٨٠٨٢١ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب م�سقط للمحا�سبة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للخياطة �ش.م.م

�ش.م.م،  للخياطة  �ل�سرين  �سركة  بت�سفـيــة  يقــ�م  �أنـه  للمحا�سبة  م�سقط  مكتب  يعلن 
و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٢٥٣٢٧، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة 

�الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:١٠١  ر.ب:١١٩ 

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكفاية العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يقــ�م  �أنـه  �القت�سادية  و�ال�ست�سار�ت  �حل�سابات  لتدقيق  �لعاملي�ن  �خلرب�ء  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة �لكفاية �لعاملية للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل 
�لـتجاري بالرقـم ١٦٢٤٣٤٢، وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٩م، وللم�سفي وحـده 
�مل�سفـــي  �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب:١٥١  ر.ب:٤١٨ 
هاتف رقم:٩٩٢٢١٩٧١ - ٩٥٨٠٦٢٩٨ فاك�ش رقم:٢٥٧٧١٥٧٢ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد الهنائي و�سركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �لثقة لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة حمد �لهنائي و�سركاه 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٧١٧٤٥٦، وفقا التفاق 
�لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٢/٣م،  �ل�سركاء 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:١٩٩  ر.ب:٣٢٠ 
هاتف رقم:٩٢٤٤٤٣٤٤ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٥(

مكتب املهاد لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوقبة الذهبية �ش.م.م
�أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �ل�قبة �لذهبية  يعلن مكتب �ملهاد لال�ست�سار�ت 
التفاق  وفقا   ،١٠٣٥٩٥٢ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م، 
�ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
تتعلــــق  �لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام 

باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:٨٠٠  ر.ب:١٣٠ 

هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبردين دريلينج انرتنا�سـيونال �ش.م.م
يعلن مكتب �لعي�سري لتدقيق �حل�سابات �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �أبردين دريلينج 
�نرتنا�سـي�نال �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١١٧٢٥٥٨،  
وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 
�جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعن��ن �الآتـي:
املحج ال�سمالية - والية العامرات - حمافظة م�سقط 

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

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب امل�ستنري لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأيام النادرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب �مل�ستنري لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �ملالية �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة 
�الأيام �لنادرة للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٢/١٠م،  �مل�ؤرخ  �ل�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١٨٤٩٥٤
كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة  فـي  �ل�سركـــــــة 

�الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية ال�سيب - اخلو�ش - �سكة رقم:٣٨ - مبنى رقم:١/٧٧٥- 

الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٤
هاتف رقم:٢٤٥٤٤٤٣٧ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هند�سة املدينة العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب بر�ي�ش وتر هاو�ش ك�برز - حما�سب�ن قان�ني�ن - �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة 
هند�سة �ملدينة �لعاملية �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٢٢٠٠٧، 
وفقا التفاق �ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٢م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي 
�لتــي  �الأمــ�ر  كافــــــة  فـــي  �مل�سفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
والية بو�سر - مدينة ال�سلطان قابو�ش - �سالم �سكوير)جنوب( - 

  الطابق الرابع - جناح رقم:٤٠٢ - ٤٠٤
�ش.ب:٣٠٧٥  ر.ب:١١٢

هاتف رقم:٢٤٥٥٩١١٠  فاك�ش رقم:٢٤٥٦٤٤٠٨
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن هديب بن حميد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق االأندل�ش للتجارة �ش.م.م
�الأندل�ش  �سرق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــ�م  �أنـه  �ل�هيبي  �سعيد بن هديب بن حميد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٧٤١٥٦٠، وفقا التفاق 
�ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠١٨/٢/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
�ش.ب:٢٢٣٠  ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٩٩٠٣٠٦٠٤ 

كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن عامر بن �سعيد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحربة الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عامر بن �سعيد �حلر��سي �أنـه يقــ�م بت�سفـيــة �سركة �ملحربة �لذهبية 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٣٩٩٠٧، وفقا التفاق 
�ل�سركاء �مل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة 
�أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــ�ر �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�سركـــة علــى �لعن��ن �الآتـي:
غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:٩٢٣٣٣٠٥٥ 
كمــــا يدعــــ� �مل�سفـي مب�جـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثب�تيــة علـــى �لعنـــ��ن �ملذكــــ�ر �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــ�ق لل�سركـة �أن ي�ؤديها للم�سفـي 

على �لعن��ن �مل�سار �إليه.
 امل�سفــي
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وائل بن علي بن عبداللـه العوفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة عامر بن علي بن عبداللـه العوفـي واإخوانه للتجارة - ت�صامنية

يعلن و�ئل بن علي بن عبد�للـه �لعوفـي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عامر بن علي بن 

عبد�للـه �لعوفـي و�إخو�نه للتجارة - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقـم ٥٠٥١٩٢٤, وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/١٠/٦م, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

والية بهالء - حمافظة الداخلية
�ص.ب:١٠٣  ر.ب:٦١٢

 هاتف رقم:٩٩٨٨٨٣٨٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة غدير العقيدة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �ملالية و�الإد�رية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  و�ملقاوالت  للتجارة  �لعقيدة  �شركة غدير 

�لغـيــــر,  �أمــام  �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  ١٠٣7٦٨١, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  بالرقـم 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

�ص.ب: ٢٣  ر.ب: ١٣٣
 هاتف رقم: ٩١4٨٠٨٢١   

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�صفــي
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خالد بن �سعيد بن خلفان احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخللد - ت�سامنية

يعلـن خالد بن �ضعيد بن خلفان احلارثي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة اخللد - ت�ضامنية، 
وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٩٨٨٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع اجلنان �ش.م.م

يعلـن خالد بن �ضعيد بن خلفان احلارثي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة طالئع اجلنان �ش.م.م، 
وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٢٧٥٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة توريد املواد الإن�سائية واخلدمات )�سبيكوم( �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�ضابات ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة توريد املواد 
الإن�ضائية واخلدمات )�ضبيكوم ( �ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠١٩٣٦٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

مكتب مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للموارد واحللول الفنية �ش.م.م

يعلـن مكتب مركز اخلليج لال�ضت�ضارات والتدقيق ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي لل�ضركــــة العاملية 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  الفنية  واحللول  للموارد 

١٢١٦١٦٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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حممد بن �سالح العرميي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التمام للحوم �ش.م.م

�ش.م.م،  للحوم  التمام  ل�ضركــــة  امل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  العرميي  �ضالح  بن  حممد  يعلـن 
وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٦٩٠٤٥٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة العا�سمة احلديثة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن حممد بن �ضالح العرميي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة العا�ضمة احلديثة للتجارة 
عـــن   ،١٣٨٥٨٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  واخلدمات 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الفالح للت�سوق �ش.م.م

يعلـن حممد بن �ضالح العرميي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة مركز الفالح للت�ضوق 
انتهاء  عـــن   ،١٦٩٠٤٦٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م، 

اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سليم بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريوت للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �ضعيد بن �ضليم بن عبداللـه الكلباين ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة بريوت للتجارة - 
ت�ضامنية، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٤٣١٧١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خريات املحيدث - ت�سامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات القت�ضادية ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - املحيدث  خريات  م�ضاريع 

١٢٢٢١٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

خليفة بن �سامل بن عامر الهادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما يتي للتجارة �ش.م.م

يعلـن خليفة بن �ضامل بن عامر الهادي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة �ضما يتي للتجارة 
�ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤١٠٤٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

حمد بن نا�سر بن خمي�ش املديلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل ال�سرق الأو�سط �ش.م.م

ال�ضرق  معامل  ل�ضركــــة  امل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  املديلوي  بن خمي�ش  نا�ضر  بن  يعلـن حمد 
عـــن   ،١٠٠٠٣٣١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  �ش.م.م،  الأو�ضط 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي

�سباح بن اأحمد الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفالح للتنمية وال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن �ضباح بن اأحمد الزدجايل ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة الفالح للتنمية وال�ضتثمار 
�ش.م.م، وامل�ضجلـة لــدى اأمانـة ال�ضجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٦٧٨١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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هالل بن �سامل بن عامر ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار الهالل امل�سيئة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن هالل بن �ضامل بن عامر ال�ضيابي ب�ضفـتـــــه امل�ضفــــي ل�ضركــــة اأنوار الهالل امل�ضيئة 
عـــن   ،١٢٠٥٦١٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�ضجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�ضفية وزوال الكيــان القانونـي لل�ضركة.
امل�سفــي
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