
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1387(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

فـي �شاأن اأنظمة التقاعد واحلماية االجتماعية. مر�شــــوم �شـلطانــــي رقـــم 2021/33 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                               وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

بع�ض  ا�شتيــراد  بحظـــر   2021/4/7 فـــــي  �شــــادر     2021/47 رقـــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــرار 

الق�شريات احلية من اليابان. 

                                                          جهــــاز ال�سرائــــب

قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2021/65    �شــــادر فـــــي 2021/4/8 بتحديد ال�شلع الغذائية 

مبعــدل  امل�شافــة  القيمــة  ل�شريبــة  اخلا�شعــــة 

ال�شفــر باملائـــة.                           

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة  

                                                              وزارة العـدل وال�سـوؤون القانونيـة

 اإعالن عن انتهاء ت�شفية �شركة مدنية للمحاماة.  

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 28 �شعبـــــــــان 1442هـ                                                         املـوافـــق 11 اأبريــــل 2021م
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                                                               وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

                                                االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 7 و 2021/8.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيووال انرتنا�سيونال ليميتد �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قاعة النور ال�ساطع لالأفراح �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلكيم املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز التميز للتنمية القت�سادية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة للخدمات البيئية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثالثي الطموح - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو بدر ال�سكيلي للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميزي للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع احلكماين العمالقة العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حامت الوهيبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ميثاق �سحم للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمار ومي�سيل �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنران الوطنية للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خديجة بنت عبيد بن �سعيد ال�سرقي و�سريكتها 

للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية الدقيقة للت�ساميم والنماذج �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفران الق�سر للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ارتقاء �سحار الهند�سية للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل م�سندم املتميزة للتجارة �ص.�ص.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املنتزه ال�ساملة �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سغال املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف خلدمات التعدين �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن م�سقط احلديثة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالل واأحمد للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سكري واحلجري املتحدة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار جرنان املتميزة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأفق للتنمية وال�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة الإتقان احلديثة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الكروان للت�سوق - ت�سامنية.

الزراعيــــة واخلدمـــات  للمـــواد  املباركـــة  لل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

البيطرية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العليوي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى الرمي للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درع املعمورة للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الحتاد للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
ال�صفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم  2021/33

فـي �ساأن اأنظمة التقاعد واحلماية االجتماعية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 80/50 بتاأ�سي�س �سركة تنمية نفط عمان حمدودة امل�س�ؤولية،

وعلى قان�ن معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة مل�ظفي احلك�مة العمانيني ال�سادر باملر�س�م 

ال�سلطاين رقم 86/26، 

وعلى قان�ن التاأمينات الجتماعية ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 91/72،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 93/3 باإن�ساء �سندوق تقاعد احلر�س ال�سلطاين العماين،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 93/6 باإن�ساء �سندوق تقاعد املكتب ال�سلطاين،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 93/87 باإن�ساء �سندوق تقاعد وزارة الدفاع،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 94/7 باإن�ساء �سندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 94/101 باإن�ساء �سندوق تقاعد ق�ة ال�سلطان اخلا�سة،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 31/ 96 ب�ساأن حتديـد الق�اعــــد املنظمــــة ل�ستثمــــار اأمـــ�ال 

كل من الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية و�سناديق التقاعد،

وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملوظفي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني 

ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 96/86، 

وعلى قانون معا�سات ومكافاآت ما بعد اخلدمة ملنت�سبي �سرطة عمان ال�سلطانية والنظام 

ال�سلطانــــــي  باملر�ســـــ�م  ال�ســـادر  ال�سلطانيــــة  عمـــــان  �سرطـــــة  تقاعـــد  ل�سنـــدوق  الأ�سا�ســـي 

رقم 2000/2،

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

وعلى نظام التاأمينات الجتماعية على العمانيني العاملني فـي اخلارج ومن فـي حكمهم 

ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2000/32، 

وعلى القان�ن امل�سرفـي ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2000/114،

وعلى قانـــون معا�ســـات ومكافـــاآت ما بعـــد اخلدمة ملنت�سبي وزارة الدفــــاع وقـــوات ال�سلطـــــان 

امل�سلحة ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2002/3،

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 2006/5 ب�ساأن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

مل�اطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية العاملني فـي غري دولهم،

العامليـــن حل�سابهــــم اخلـــــا�س  التاأمينــــــات الجتماعيـــة علــــى العمانييــــن  وعلــــــى نظــــــام 

ومن فـي حكمهم ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2013/44،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2020/75، 

وعلى املر�س�م ال�سلطاين رقم 2021/15 ب�ساأن تطبيق النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية 

غري  فـي  العاملني  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  م�اطني  من  للع�سكريني 

دولهم فـي اأي دولة ع�س� فـي املجل�س،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

ين�ساأ �سندوق ي�سمى "�سندوق احلماية الجتماعية"، تكون له ال�سخ�سية االعتبارية، ويتمتع 
باال�ستقالل املايل واالإداري، يتبع جمل�س الوزراء، وي�سدر نظامه مبر�سوم �سلطاين.

املــادة الثانيـــة

ين�ســـاأ �سنـــدوق ي�سمـــى "�سندوق تقاعد الأجهزة الع�سكرية والأمنية"، تكـــون لـــه ال�سخ�سيــة 
االعتباريـــة، ويتمتــع باال�ستقـــالل املالـــي واالإداري، يتبــع جملــ�س الـــوزراء، وي�سدر نظامــه 

مبر�س�م �سلطاين.
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املــادة الثالثـــة

الالزمة  ال�س�ابط  الإ�سراف على و�سع  ال�زراء  بقرار من جمل�س  امل�سكلة  اللجنة  تت�لى 
وا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة باأيل�لة مهام واخت�سا�سات واأ�س�ل وحق�ق والتزامات 
وم�ج�دات والذمم املالية لكل من: �سندوق تقاعد م�ظفي اخلدمة املدنية، والهيئة العامة 
تقاعد  و�سندوق  العماين،  ال�سلطاين  احلر�س  تقاعد  و�سندوق  الجتماعية،  للتاأمينات 
املكتب ال�سلطاين، و�سندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، و�سندوق تقاعد ق�ة ال�سلطان 
�سرطة  تقاعد  و�سندوق  ال�سلطاين،  البالط  ديوان  موظفي  تقاعد  و�سندوق  اخلا�سة، 
عمان ال�سلطانية، و�سندوق تقاعد وزارة الدفاع، و�سندوق تقاعد موظفي البنك املركزي 
املن�س��س  ال�سندوقني  اإلى  تنمية نفط عمان،  �سركة  تقاعد م�ظفي  العماين، و�سندوق 

عليهما فـي املادتني الأولى والثانية من هذا املر�س�م، كل بح�سب الأح�ال.

كما تت�لى اللجنة امل�سار اإليها و�سع �س�ابط واإجراءات اإعادة هيكلة اأنظمة التقاعد واحلماية 
الجتماعية، واإعداد م�سروعي نظامي ال�سندوقني املن�س��س عليهما فـي املادتني الأولى 
والثانية من هذا املر�س�م، واإعداد م�سروع قان�ن احلماية الجتماعية الذي يت�سمن النظم 
التقاعدية الواجب تطبيقها على كافة املوظفني والعاملني، واالأحكام ذات ال�سلة مبنظومة 

احلماية الجتماعية، وذلك خالل )12( اثني ع�سر �سهرا من تاريخ �سدور هذا املر�س�م.

املــادة الرابعـــة

ت�ستمر جمال�س اإدارة �سناديق التقاعد والهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية امل�سار اإليها 
اللجنة  التي تقرها  ال�س�ابط والإجراءات  التنفيذية فـي ممار�سة مهامها وفق  واإداراتها 

املن�س��س عليها فـي املادة الثالثة من هذا املر�س�م.

املــادة اخلام�ســـة

جميع  فـي  الختياري  التقاعد  ل�ستحقاق  املطل�بة  اخلدمة  ل�سن�ات  الأدنى  احلد  يك�ن 
الق�انني والأنظمة والل�ائح ال�سارية )30( ثالثني �سنة خدمة، ول ي�سري هذا احلكم على 

من اأكمل )20( ع�سرين �سنة فـي اخلدمة فـي تاريخ �سدور قان�ن احلماية الجتماعية. 
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املــادة ال�ساد�ســـة

ت�ستمر معاملـــة املوظفيــن املنقولني مبوجـــب املرا�سيـــم ال�سلطانيـــة املتعلقـــة باإعادة هيكلة 
املعا�ش  ال�ستحقاق  الالزمـة  اال�ستــــــراك  مدة  ثلثي  اأكملوا  الذين  للدولة،  االإداري  اجلهاز 
فـي تاريخ العمل بتلك املرا�سيم، وفقا الأحكام قوانني ونظم ولوائح التقاعد اخلا�سعني لها 
قبل نقلهم، وت�سدد ا�سرتاكاتهم وت�سوى حقوقهم وفقا لالأحكام ذاتها، وذلك دون االإخالل 

بحكم املادة اخلام�سة من هذا املر�سوم.

املــادة ال�سابعـــة

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

املــادة الثامنـــة

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

باإعادة هيكلة  املتعلقة  ال�سلطانية  املرا�سيم  تاريخ �سدور  اعتبارا من  بها  فيعمل  ال�ساد�سة 

اجلهاز االإداري للدولة.

�سـدر فـي : 24 من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق :   7  من اأبريــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري

 رقــم 2021/47
بحظر ا�سترياد بع�ض الق�سريات احلية من اليابان

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45،
 واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107،

 ،)OIE( واإلى تقرير املنظمة العاملية ل�سحة احليوان
احلية  الق�سريات  ا�سترياد بع�ض  حظر  �ساأن  فـي  املخت�سة  البيطرية  اجلهة  تو�سية  واإلى 

ومنتجاتها وم�ستقاتها ومخلفاتها من اليابان،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

من  اليابان  من  ومخلفاتها  وم�ستقاتها،  ومنتجاتها،  احلية،  الق�سريات  ا�سترياد  يحظر 
نوعي: 

Giant tiger prawn )Penaeus monodon( - 1

Whiteleg shrimp )Penaeus vannamei( - 2

املنتجات  ذلك  من  وت�ستثنى  ال�ساأن،  بهذا  قرار  و�سدور  احلظر،  �سبب  زوال  حلني  وذلك 
املنظمة  ال�سادر من  املائية  للحيوانات  ال�سحي  للقانون  وفقا  املعاملة حراريا  اأو  امل�سنعة 

.)OIE( العاملية ل�سحة احليوان
املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار، كل فـي جمال اخت�سا�سه.
املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي: 24/ 8 / 1442هـ
املـوافـــــق:  7   / 4 / 2021م 

د . �سعـــــود بن حمــــود بن اأحمـد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

جهــاز ال�ضرائـب
قــرار

رقــــم 2021/65

بتحديد ال�ضلع الغذائية 

اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�ضفر باملائة

ا�ستنادا اإىل قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

امل�سافة  القيمة  ل�سريبة  اخلا�سعة  الغذائية  ال�سلع  بتحديد   2021/2 رقم  القرار  واإىل 

مبعدل ال�سفر باملائة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تخ�ســـــع ل�سريبــــــة القيمــــة امل�سافـــــة مبعــــدل ال�سفـــر باملائــــة ال�سلـــع الغذائيــــة املحـــــددة 

فـي امللحق املرفق بهذا القرار. 

املــادة الثانيــــة

يلغـــى القرار رقم 2021/2 امل�سار اإليــه، كما يلغى كل ما يخالف هـــــذا القـــرار اأو يتعــــار�ض 

مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من 16 اأبريل 2021م. 

�ضــدر فـي  : 25/  8  /1442هـ

املـوافـــــق  :   8 /  4  /2021م
                                                                                 �ضعــــود بـــن نا�ضـــر ال�ضكيلـــي

                                                                                 رئيـــــــ�ض جهـــــــــاز ال�سرائــــــــب
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 ملحق السلع الغذائية

 الخاضعة لضريبة القيمة املضافة بمعدل الصفر في املائة

 

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 بطاطس )بطاطا( طازجة أو مبردة.    
 غير ا  07019000 1
 بندورة طازجة أو مبردة. 07020000 2

 بصل وعسقالن:    
 بص  للطعام )أخضر أو يابس القشرة(  07031011 3
 عسقالن  07031020 4
 ثوم  07032000 5
 فراث وخضر ثومية أخر  07039000 6

  
  

كر ب وملفوف وقر بيط وخضر مماثلة صالحة لألكل من جنس براسيكا، 
 طازجة أو مبردة.

 قرنبيط ورؤوس بروفلي 07041000 7
 فرنب بروفس   07042000 8
 غير ا 07049000 9

 خس )الكتوكا ساتيفا( وهندباء )شيكوريام(، طازجة أو مبردة.    
 خس )مكبب(  07051100 10
 غير ا 07051900 11

 هندباء    
  ندباء وتلوف )شيكوريام انثيوبوس فيولوسام(   07052100 12
 غير ا  07052900 13
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

  
  

ندر )بنجر( للسلطة ولحية التيس )سليسيفي( مجزر ولفت بقلي وش
 وكرفس لفتي وفجل وجذور مماثلة صالحة لألكل، طازجة أو مبردة.

 جزر ولفت بقلي  07061000 14
 غير ا  07069000 15
 خيار وقناء، خيار محبب، طازجة أو مبردة. 07070000 16

 بقول قر ية مفصصة أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة.    
 بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07081000 17
 لوبيا وفاصوليا )فيجينيا، فاسيولوس(  07082000 18

 : ى بقول قر ية أخر     
 فول  07089010 19
 غير ا  07089090 20

 ، طازجة أو مبردة.ى أخر  واتخضر     
 باذنجان  07093000 21
 فرفس عدا الكرفس اللفتي  07094000 22
 أثمار من جنس  ابسيكوم أو من جنس بيمنتا )فليفلة أو فلف (   07096000 23
 سبانخ أو سبانخ نيوزيلندي وسبانخ فبيرة الورق  07097000 24
 زيتون  07099200 25
 يقطين وقرع )فيوفربيتا(  07099300 26
  وسة. 07099910 27
 باميا. 07099920 28
 بقدونس   07099930 29
 فزبرة 07099940 30

 )غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في املاء( مجمدة. واتخضر     
 بطاطس )بطاطا(  07101000 31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 أو غير مفصصة، طازجة أو مبردة. بقول قر ية مفصصة    
 بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07081000 32
 لوبيا وفاصوليا )فيجينيا، فاسيولوس(  07082000 33

 : ى بقول قر ية أخر     
 فول  07089010 34
 غير ا  07089090 35

 بقول قر ية مقشورة أو غير مقشورة :     
 بازالء )بيسوم ساتيفوم(  07102100 36
 لوبياء وفاصوليا ) فيجنا أو فاسيولوس(  07102200 37
 غير ا  07102900 38
 سبانخ وسبانخ نيوزيلندي وسبانخ فبيرة الورق  07103000 39
 ذرة حلوة  07104000 40

  
  

بقول قر ية يابسة مقشورة، وإن كا ت منزوعة الغاللة أو مفلوقة أو 
 مفصصة، أو مكسرة. 

 بيسوم ساتيفوم( بازالء ) 07131000 41
 حمص  07132000 42

  
  

( L( هيبر أو فيجنا رادياتا ).Lفيجنا مو جو ).)لوبياء أو فاصوليا من جنس 
 (ويلكزيك

 للطعام  07133120 43

  
  

لوبياء أو فاصوليا حمراء صغيرة )ادزوكي( )فاسيولوس أو فيجنا 
 ا جوالريس(: 

 للطعام  07133220 44

  
  

بما فيها الفاصوليا أو اللوبيا البيضاء )فاسيولوس  فاصوليا عادية ،
 فولجاريس(
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 للطعام   07133320 45
 لوبياء أو فاصوليا بامبارا )فيجنا سبتيراني أو فو دزيا سبتيراني(:    

 للطعام  07133420 46
 لوبيا )فيجنا أ جويكيوالتا( :    

 للطعام   07133520 47
 غير ا  07133900 48
 عدس  07134000 49

50 
07135000 

فول عريض الحبة )فيسيا فابا  فار ماجور( وفول صغير الحبة  )فيسيا فابا 
 ايجوينا و فيسيا فابا مينور( 

 ماش  07139010 51
 غير ا  07139090 52
  ريس )معجون( البندورة  20029010 53
  ى أخر صلصة طماطم )بندورة( مسماه "فتشب" وصلصات طماطم  21032000 54

 موز، بما فيه موز البال تان، طازج أو مجفف.     
 النتانب 08031000 55
 غيره 08039000 56

 تمر:     
 طازج  )رطب(  8041010 57
 مكنوز  08041021 58
 غير ا  08041029 59

 ين:ت    
 طازج  8042010 60
 جاف  08042020 61
 أناناس  08043000 62
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 أفو ادو   08044000 63
 جوافة  08045010 64
 انجوم 08045020 65

 حمضيات، طازجة أو مجففة.     
 برتقال  08051000 66

  
  

"ما درين ")بما فيها التا جارين والساتسوما(، كلمنتينا، ولكنج   وسفيي
 وغيرها من الحمضيات املهجنة :

 يوسفى "ماندرين" )بما فيها التانجارين والساتسوما( 8052100 67
  لمنتينا 8052200 68
 غير ا 08052900 69
 ليمون  ندي )جريب فروت( بما فيها البوملي 08054000 70

  
  

ليمون حامض )سيتروس ليمون، سيتروس ليمو وم(، ليم )سيتروس 
 أورا تيفوليا، سيتروس التيفوليا(:

 طازج  8055010 71
 جاف  08055020 72
 غير ا  08059000 73

 عنب، طازج أو مجفف.     
 طازج  08061000 74
 مجف  )زبيب( 08062000 75

 . الشمام( طازجبطيخ )بما فيه     
 بطيخ أخضر  08071100 76

 غيرها:     
 بطيخ أصفر )شمام وقاوون(  8071910 77
 غير ا  08071990 78
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 طازجة. تفاح وكمثرى وسفرجل،    
 تفاح  08081000 79
 فمثرى  08083000 80
 سفرج   08084000 81
 مشمش  08091000 82

 كرز:    
 فرز حامض )برونوس سيراسوس( 8092100 83
 غير ا  08092900 84
 دراق بما فيه نيكتارين 08093000 85
 برقوق أو خوخ  08094000 86

 ، طازجة. ى فواكه أخر     
 توت األرع )فريز أو فراولة( 08101000 87
 توت العليق وتوت عادي  08102000 88
 عنب ثعلب أسود أو أبيض أو أحمر وفشمش  08103000 89
 فيوي  08105000 90
 رمان  08109010 91
 صبير )تين شو ي أو برشومي(  08109030 92
 غير ا  08109090 93

 فواكه مجففة     

 مشمش  08131000 94

 خوخ أو برقوق  08132000 95

 تفاح  08133000 96
 : ى فواكه أخر     
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 فرز ) وشنة(  8134010 97
 تمر  ندي  08134020 98
 فمثرى  08134030 99

 غير ا  08134090 100
 خليط ثمار قشرية أو فوافه مجففة من االنواع املذ ورة في  ذا الفص   08135000 101

  
  

؛ ثمار من جنس كابسكوم )فليفلة حارة ( أو من  فلفل من جنس بيبر 
 جنس بيمنتا )فلفل حلو( ، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .

 فلفل من  وع )بيبر(:     
 غير مجروش وال مسحوق  9041100 102
 مجروش أو مسحوق  09041200 103

 :(ثمار من جنس كابسكوم ) فليفلة حارة ( أو من جنس بيمنتا )فلفل حلو     
 مجففة ،غير مجروشة وال مسحوقة  09042100 104
 مجروشة أو مسحوقة  09042200 105

 فا يليا:     
 غير مجروشة وال مسحوقة 09051000 106
 مجروشة أو مسحوقة  09052000 107

 قرفة وأزهار شجرة القرفة:     
 غير مجروشة وال مسحوقة:    

 بلوم( قرفة )سيناموم زيالنيكوم 09061100 108
 غير ا  09061900 109
 مجروشة أو مسحوقة  09062000 110

 قر فل )كبوش وسيقان وثمار(:     
 غير مجروشة وال مسحوقة 09071000 111
 مجروشة أو مسحوقة  09072000 112
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 )قاقله(.   وحب الهالجوز الطيب وبسباسته     
 جوز الطيب:    

 غير مجروشة وال مسحوقة 9081100 113
 مجروشة أو مسحوقة  09081200 114

 حب الهال )قاقلة( :    
 غير مجروشة وال مسحوقة 9083100 115
 مجروشة أو مسحوقة  09083200 116

  
  

بذور يانسون أو يانسون صيني )جاذبية( وشمر وكزبرة وكمون وكراوية؛ 
 حبات عرعر.  

 بذور كزبرة :     
 مسحوقةغير مجروشة وال  9092100 117
 مجروشة أو مسحوقة  09092200 118

 بذور كمون :     
 غير مجروشة وال مسحوقة 9093100 119
 مجروشة أو مسحوقة  09093200 120

 ذور يانسون ) بذور جاذبة (  أوكراوية أو بذور شمر ؛ حبات عرعر: ب    
 غير مجروشة وال مسحوقة 9096100 121
 مجروشة أو مسحوقة  09096200 122

  
  

ز جبيل وزعفران وكركم وزعتر وأوراق غار )ر د( وكاري وبهارات وتوابل 
 أخر.  

 ز جبيل :     
 غير مجروشة وال مسحوقة 9101100 123
 مجروشة أو مسحوقة   09101200 124
 زعفران  09102000 125
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الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 كركم :     
 غير مجروشة وال مسحوقة 09103010 126
 مجروشة أو مسحوقة  09103020 127

 غيرها:     
 حلبة  09109910 128
 زعتر وأوراق غار )رند(  09109920 129
  اري  09109930 130
 غير ا 09109990 131

 زيت فول الصويا وجزيئاته، وإن كان مكررًا ولكن غير معدل كيميائيًا.    
 زيت فول الصويا    15079000 132

 وجزئياته، وإن كان مكررًا ،ولكن غير معدل كيميائيًا.زيت زيتون     
 زيت العصرة األولى )زيت بكر(  15091000 133
 غير ا  15099000 134

135 
15100000 

زيوت أخر وجزيئاتها مستحصل عليها من زيتون فقط، وإن كا ت مكررة 
، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع ولكن غير معدلة كمياويا

 ى زيوت أو جزيئات أخر 
 زيت  خيل وجزيئاته، وإن كان مكررًا، ولكن غير معدل كيميائيًا.    

 يت نخي  ز  15119000 136

  
  

الشمس أو بذور القرطم أو بذور القطن وجزيئاته، وإن  زيوت بذور دوار 
 كيميائيًا.كا ت مكررة، ولكن غير معدلة 

 زيت بذور دوار الشمس أو القرطم وجزئياتها:     
 زيت بذور دوار الشمس  15121900 137

 زيت الذرة وجزيئاته:     
 زيت خروع وجزيئاته  15153000 138

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 زيت سمسم وجزيئاته  15155000 139
 غير ا  15159000 140
 د ون وزيوت نباتية وجزيئاتها  15162000 141
 بيان ) قريدس أو جمبري( املياه الباردة )بندالوس، فرنجون فرنجون(.و ر   03061600 142
 بيان ) قريدس أو جمبري( أخر مجمدو ر   03061700 143
 بيان املياه الباردة ) قريدس أو جمبري(  )بندالوس، فرنجون فرنجون(.حيو ر  03063500 144
 يان ) قريدس أو جمبري( أخر.وبر  03063600 145
 بيان ) قريدس أو جمبري( أخر.و ر  03069500 146
 حبار و سبيدج:  03061600 147
 حي أو طازج أو مبرد 03074200 148
 مجمد 03074300 149

 : ى أسماك حية أخر     
 سمك األنقليس ) من جميع أنواع أنجويال (. 03019200 150

151 
03019300 

ايدلوس، شبوط  )سبرينوس، فراسيوس،ستينوفارينجودون 
 ليبوفثاملياكاياثس، سير ينوس، ميلوفارينجودون بيسوس،  اتال  اتال، 

 البيو، أوستيوتشيلوس  اسلتي، لبتووباربوس  وفيني، ميجالوبراما (

152 
03019400 

طلنطي واملحيط الهادي ذات زعان  زرقاء ) ثونوس ثاينوس. ثونوس تونة األ  
 أورينتاليس ( .

 جنوبية ذات زعان  زرقاء )ثونوس ما ويي(تونة  03019500 153
 غير ا  03019900 154

 أسماك طازجة أو مبردة    

  
  

أسماك مفلطحة )بلور كتيداي أو بوثيداي، أو سينو جلو سيدليداي أو 
 أو سكوفتا مليداي أو سيناريداي( سوليداي،
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 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

155 
03022100 

 يبوجلوس، سمك قفندر )رينهاردتيوس  يبوجلوسودايس، أو  يبوجلوس 
  يبوجلوسوس ستينوليبيس( 

 سمك  وشع )بلورنكتس بالتيسا(  03022200 156
 سمك موس ى )سوليا(  03022300 157
 سمك الترس )تربوت( ) بيستا مافسيما.( 03022400 158
 غير ا   03022900 159

  
  

 سمك تو ه )من  وع ثو وس( التو ة الوثابة أو بو يتو مخطط البطن
  "كاتسوو وس" بيالميس( )ايوثينوس

 سمك تونه بيضاء )ثونوس األلونجا( 03023100 160
 سمك تونه ذات زعان  صفراء )ثونوس البكارس(  03023200 161
 سمك وثاب أو بونيتو مخطط البطن  03023300 162
 )ثونوس، أوبسوس( Bigeyeسمك تونة ذات عيون فبيرة   03023400 163

164 
03023500 

طلنطي واملحيط الهادي ذات زعان  زرقاء ) ثونوس ثاينوس . سمك تونة األ  
 ثونوس أورينتاليس ( 

 تونة جنوبية ذات زعان  زرقاء )ثونوس ما ويي( 03023600 165
 غيرها :    

 سهوه ) قباب ( ) ثونوس تنج  ( 03023910 166
 صده ) شروي ( ) ثونوس أفينس ( 03023920 167
 غير ا  03023990 168
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بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

  

  

سمك ر جة )كلوبيا هار جس، كلوبيا باالس ي(، سمك أنشوفة  
)ا جروليس(، سمك السردين ) ساردينيا بيلكاردوس ساردينويس(، 

وساردينال ) من  وع ساردينال( ر جه صغيرة أو اسبرط )سبراتوس 
سبراتوس(، سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر سكومب_راس، سكومبر 

سكومبر جابو يكوس(، سمك أسقمري  هندي أوسترالسيكوس، 
)راسترليجر(، سمك   سير )سكومبروموروس(،  سمك  أسقمري  صغير 

)سمك سليمان( وسمك التن من  وع )تراكوروس(، سمك أسقمري 
"ماكريل"  وسمك كريفالس )كرا كس(،  سمك كوبيا )راكيسنترون 

كا دوم(، سمك بومفرت فض ي )بامبوس(، سمك صوري املحيط 
ادي)كولوالبيس سيرا(، سمك صورل) دكابتروس(، سمك كبلين اله

)مالوتوس فيلوسوس(،   )  سمك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(، 
سمك التو ه الوثابة الشرقية )كاواكاوا(  )يوثينوس افينيس(، سمك 

بو يت )ساردا(، سمك املرلين "سمك أوقيا وس ي ضخم"،"سمك 
 ي("، سمك الراموح )ايستيوفوريداالسلفيش

 سمك رنجة )  لوبيا  ارنجس ،  لوبيا باالس ي (  03024100 169
 سمك أنشوفة ) من نوع أنجروليس ( 03024200 170

171 
03024300 

سمك سردين ) ساردينيا بيلكاردوس  ساردينوس ( ، وساردينال من نوع 
 )ساردينال (

  
  

سمك أسقمري " ماكريل " ) سكومبر سكومبراس ، سكومبر 
 أوستراالسيكوس ، سكومبر جابو يكوس ( :

 سمك فنعد ) دراك أو خباط (  03024410 172
 سمك باغة  03024420 173
 غير ا  03024490 174

  
  

سمك اسقمري "ماكريل" صغير )سمك سليمان( وسمك تن من  وع 
 )تراكوروس( : 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(
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 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 سمك بياع)حمام وخضره وصال( 03024510 175
 زبيدي اسود )حلوايوه(سمك  03024520 176
 غير ا  03024590 177
 سمك  وبيا ) رافيسنترون  اندوم ( 03024600 178
 سمك أبو سي  )أفسيفياس جالديوس ( 03024700 179
 سمك زبيدي فض ي 03024910 180
 غير ا 03024990 181

  
  

أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكليكنيداي، جاديداي، ماكروريدا، 
 ميال و يدا، ميرلوسيداي ، موريداي، و مـورينوليبيديداي، 

 سمك قد )جادوس موروا أو جادوس أو جاك وجادوس مافروسيفالوس(. 03025100 182
 سمك حدوق ) ميالنو جراموس ايكلفينوس (. 03025200 183
 سمك أسود )بوالفيوس فيرنس(. 03025300 184
 ميرلوفيوس ويوروفيكس(.سمك نازلي من نوع)  03025400 185
 سمك أالسكا بوالك )ثيراجا  الكوجراما(. 03025500 186

187 
03025600 

سمك قد أزرق )ابيض أزرق( )مايكروميسيستوس، بوتاسو،  
 مايكروميسيستوس أوستراليس(.

 غير ا  03025900 188

  

  

سمك بلطي )من  وع أوريوكروميس(، سمـك سلـور )من أ ـواع  
، سيلـوروس، كالريـاس ، ايكتالـوروس(، سمـك شبـوط با جـاسيوس

)سبرينوس،   كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلـوس،   من 
 وع هيبوفنامليكنيس ، ومن  ـوع سيرهينـوس،   ميلوفارينجودون بيسوس، 

من أ واع كاتال كاتال و البيو، تيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني 
ك أ قليـس "ثعبان البحر ")من  وع ا جـويال( سمك وميجالوبراما( سم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(
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 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

البياض النيلي "سمك نهر النيل" )التس  يلـوتيكوس(، سمك رأس 
 النعبان )من  وع تشا ـا(

 سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس(. 03027100 189
 سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، فالرياس، ايكتالوروس 03027200 190

191 

03027300 

سمك شبوط )سبريناوس فااربياو،  اراسياوس  اراسيوس، فارينجودون، 
آيدلاوس، من نوع  يباوفاثاامليكثيس ، ومان ناوع سير يناوس يلوفارينجودون 
بيسوس، من أنواع  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيلوس  اسلتي، بتوباربوس 

  وفيني وميجالوبراما(
 "ثعبان البحر " ) انجويال(سمك أنقليس  03027400 192
 غير ا  03027900 193

 أخرى أسماك     

 قرش  لب البحر وغيره من سمك القرش. 03028100 194
 سمك شفنين البحري ) اللخمة (وسمك مفلطح طوي  الذي  )راجيداي(.  03028200 195
 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(.  03028300 196
 سمك قاروس )من نوع ديسنترار وس(. 03028400 197

198 
03028500 

سمك سيبريم )شعوميات مث  شعم، سبيطي، نهاش، فسكر، قرقفان، 
  وفر( )سباريداي(.

 غيرها:    
 ( مث  "برطام، شنينو، قطو، ناج ، السمان"   groupersسمك  امور ) 03028910 199
 سمك شعري )شعور( 03028920 200
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بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 سمك حمراء  )مث  عصمودي( 03028930 201
 سمك نقرور 03028940 202
 سمك بوري مث "ميد وبياح" 03028950 203
 سمك صافي   03028960 204
 سمك بارا ودا) عقام ، دويلمي ، قد ( 03028970 205
 سمك شماهي) سيانيدايي ( 03028980 206
 غير ا 03028990 207

  

  

(، سمـك سلـور)من أ ـواع سمك بلطي )من  وع أوريوكروميس
با جـاسيوس، سيلـوروس، كالريـاس،ايكتالـوروس(، سمـك شبـوط 

)سبرينوس، كاراسيوس كاراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلـوس، من 
 وع هيبوفنامليكنيس ، ومن  ـوع سيرهينـوس،   ميلوفارينجودون بيسوس، 

وس هوفيني من أ واع كاتال كاتال و البيو، وكيلوس هاسلتي، لبتوبارب
وميجالوبراما( سمك أ قليـس  " ثعبان البحر ")من  وع ا جـويال(، سمك 

مـك رأس البياض النيلي   " سمك نهر النيل ")التس  يلـوتيكوس(، س
 :النعبان )من  وع تشا ـا(

 سمك بلطي ) من نوع أوريوفروميس (  03032300 208
 سيلوروس، فالرياس، ايكتالوروس(.سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس،  03032400 209

210 

03032500 

سماك شباوط ) من أنواع سبرينوس،  اراسيوس ، ستينوفارينجودون، 
آيدلاوس و من أنواع  يبوفثامليكثيس و سير يناوس و ميلوفارينجودون 

بيسوس،و من أنواع  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيلوس  اسلتي، لبتوباربوس 
 ا( وفيني  و ميجالوبرام

 أسمك أنقليس" ثعبان البحر ") انجويال(. 03032600 211
 غير ا 03032900 212
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أسماك مفلطحة )بلورو يكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، 
 ليداي سكوفنامليداي وسيناريداي(سو 

213 
03033100 

سمك قفندر ) رينهار دتيوس  يبو جلوسودايس،  يبو جلوسوس 
  يبوجلوسوس ستينو ليبيس(. يبوجلوسوس، 

 سمك  وشع )بلورنكتس بالتيسيا(  03033200 214
 سمك موس ى )سوليا(  03033300 215
 سمك الترس "تربوت" )بستا مافسيما(. 03033400 216
 غير ا  03033900 217

  
  

بطن سمك تو ة )من جنس ثو وس(، التو ة الوثابة أو بو يتو مخطط ال
 بيالميس()إينينوس "كاتونس" 

 سمك تونه بيضاء )تونوس األلونجا(  03034100 218
 سمك تونة ذات زعان  صفراء )تونوس البا ارس(  03034200 219
 سمك بونيتو مخطط البطن  03034300 220
 )ثونوس أوبسوس(Bigeyeسمك تونة ذات عيون فبيرة  03034400 221

222 
03034500 

الهادي ذات زعان  زرقاء  )ثونوس ثانيوس، ونة املحيط األطلنطي واملحيط ت
 ثونوس أورينتاليس(.

 تونة جنوبية ذات زعان  زرقاء )ثونوس ما ويي( 03034600 223
 غيرها :    

 سهوه )قباب( )ثونوس تنج ( 03034910 224
 صده )شروي( )ثونوس أفينس( 03034920 225
 غير ا 03034990 226

-30-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي
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، كلوبيا باالس ي(،سمك أنشوفة )من  وع سمك ر جة )كلوبيا هار جس
ا جروليس(، سمك سردين ) ساردينيا بيلكاردوس 

ساردينويس(،وساردينال )من  وع سا ردينال( ر جه صغيرة أو اسبرط 
)سبراتوس سبراتوس(، سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر 

سكومبراس،سكومبر أوسترالسيكوس، سكومبر جابو يكوس(، سمك 
رليجر(، سمك سير)سكومبروموروس(،سمك اسقمري هندي )راست

اسقمري صغير  "سمك سليمان" وسمك التن )من  وع تراكوروس(، 
سمك اسقمري و سمك كريفالس )كرا كس(،  سمك كوبيا 

)راكيسنترون كا دوم(،سمك بومفرت فض ي )بامبوس(، سمك صوري 
املحيط الهادي )كولوالبيس سيرا(، سمك صورل) دكابتروس(، سمك 

وتوس فيلوسوس(،سمك أبو سيف )اكسيفياس جالديوس(، كبلين )مال
سمك التو ة الوثابة الشرقية )كاواكاوا( )يوثينوس افينيس(، سمك 

اسقمري "بينيت ")من  وع ساردا(، سمك املارلين "سمك أوقيا وس ي 
 فيش، سمك الراموح ستيوفوريداي(ضخم"، سمك السل

 باالس ي(سمك رنجة ) لوبيا  ارجنس،  لوبيا  03035100 227

228 
03035300 

سمك سردين ) ساردينيا بيلك_اردوس ساردينويس(وساردينال من نوع 
 )سانردينال(

  
  

سمك أسقمري "ماكريل" )سكومبر سكومبراس، سكومبر 
 أوسترالسيكوس، سكومبر جابو يكوس(:

 سمك فنعد )دراك أو خباط( 03035410 229
 سمك باغة 03035420 230
 غير ا 03035490 231

 سمك ماكريل صغير )سمك سليمان( وسمك تن من  وع )تراكوروس(:    
 سمك بياع )حمام وخضره وصال( 03035510 232
 سمك زبيدي أسود )حلوايوه ( 03035520 233
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 غير ا. 03035590 234
 سمك  وبيا )رافيسنترون  اندوم( 03035600 235
 (سمك أبو سي  )افسيفياس جالديوس 03035700 236
 سمك زبيدي فض ي 03035910 237
 غير ا  03035990 238

  
  

سمك من عائلة برجماسيروتيدا، يوكلكنيداي، جاديداي، ماكروريدا، 
 ، موريداي،و مورينوليبيـديـداييال و يدا

 سمك قد )جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس مافروسيفالوس( 03036300 239
 ميالنوجراموس إيكلفينوس( سمك الحدوق ) 03036400 240
 سمك أسود )بوالفيوس فيرنس(. 03036500 241
 سمك نازلي من نوع  )ميرلوفيوس ويوروفيكس( 03036600 242
 سمك االسكا بوالك ) ثيراجا  الكوجراما ( 03036700 243

244 
03036800 

سمك قد أزرق ) أبيض أزرق ( ) مايكروميسيستوس،بوتاسو ، 
 أوستراليس (مايكروميسيستوس  

 غير ا.  03036900 245

  ى خر أأسماك     

 قرش  لب البحر وغيره من سمك القرش   03038100 246
 سمك شفنين البحري وسمك مفلطح طوي  الذي  )راجيداي( 03038200 247
 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(. 03038300 248
 سمك قاروس )من نوع ديسنترار وس (  03038400 249
 ( )مث "  برطام، شنينو، قطو، ناج ، السمان"   groupersسمك  امور ) 03038910 250
 سمك شعري )شعور( 03038920 251
 سمك حمراء ) مث  عصمودي( 03038930 252
 سمك نقرور   03038940 253
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 سمك بوري مث  " ميد وبياح" 03038950 254
 سمك صافي  03038960 255
 بارا ودا )عقام، دويلمي، قد(سمك  03038970 256
 سمك  شماهي )سيانيدايي( 03038980 257

258 
03038991 

سمك سيبريم )شعوميات مث  شعم، سبيطي، نهاش،  فسكر، قرقفان ، 
  وفر( )سباريداي(

 غير ا   03038999 259

  

  

شــــــرائة طازجة أو مبردة من ســــــمك بلطي )من  وع أوريوكروميس(، ســــــمك 
بــا جــاســـــــــــــيوس،ســـــــــــــيلوروس، كالريــاس، ايكتــالوروس(، ســـــــــــــلور )من أ واع 

سـمـــــــــــــــك شـبـــــــــــــــوط )من أ واع سـبرينوس، كاراسـيوس، سـتينوفارينجودون، 
آيدلــــوس، هيبوفنامليكنيس، سيرهينــــوس،ميلوفارينجودون بيسوس، كاتال 
كاتال و البيو، أوســـتيوكيلوس هاســـلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما( 

من  وع ا جـــــــــــــويال(،سمك البياض النيلي سمك أ قليـــــــــــــس " ثعبان البحر ")
ــــــــــــــــك رأس النعبان )من  وع  ــــــــــــــــوتيكوس(، ســــمـ "ســــمك نهر النيل" )التس  يلـ

 تشا ـا( :

 سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس( 03043100 260

 سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، فالرياس، ايكتالوروس( 03043200 261

 "سمك نهر الني  ")التس نيلوتيكوس(سمك  البياع النيلي  03043300 262

 غير ا 03043900 263

 : ى شرائة طازجة أو مبردة من أسماك أخر     

264 
03044300 

أسماك مفلطحة )بلورونيكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي 
 سكوفثامليداي وسيثاريداي(. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

265 
03044400 

مافروريدا، ميالنونيدا، سمك من عائلة برجماسيروتيدا،جاديداي، 
 موريداي، و مورينوليبيديداي.

 بو سي  )افسيفياس جالديوس(.أسمك  03044500 266

 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(. 03044600 267

 قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر 03044700 268

 سمك الشفنين ) اللخمة ( وسمك السفن ) راجيدايي (  03044800 269

 غير ا. 03044900 270

 ، طازجة أو مبردة  :من السماكغيرها     

271 

03045100 

سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس(، سماك سلاور )من أناواع بانجااسيوس، 
سيلاوروس، فالريااس ، ايكتالاوروس(، سماك شباوط )سبرينوس،  اراسيوس 

سير يناوس،    اراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلاوس،  يبوفثامليكثيس ، 
ميلوفارينجودون بيسوس،  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيلوس  اسلتي، 

لبتوباربوس  وفيني وميجالوبراما( سمك أنقلياس " ثعبان البحر ")من نوع 
انجاويال(،  سمك البياع النيلي "سمك نهر الني  ")التس نيلاوتيكوس(، 

 سماك رأس الثعبان  )من نوع تشاناا(

272 
03045300 

سمك من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي، مافروريدا، ميالنونيدا، 
 موريداي،و مورينوليبيديداي.

 بو سي  )افسيفياس جالديوس(أسمك  03045400 273

 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس( 03045500 274

 قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر  03045600 275

 ) اللخمة ( وسمك السفن ) راجيدايي ( سمك الشفنين 03045700 276
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 سمك  امور  03045910 277

 سمك شعري )شعور(. 03045920 278

 غير ا 03045990 279

  

  

شرائة مجمدة من سمك بلطي )من  وع أوريوكروميس(، سمك سلور 
)من أ واع با جاسيوس، سيلوروس، كالرياس، ايكتالوروس(، سمـك 

ستينوفارينجودون، آيدلـوس، شبـوط )سبرينوس، كاراسيوس، 
هيبوفنامليكنيس ، سيرهينـوس،   ميلوفارينجودون بيسوس، كاتال كاتال و 

البيو، أوستيوكيلوس هاسلتي، لبتوباربوس هوفيني وميجالوبراما( سمك 
 جـويال(، سمك البياض النيلي "سمك أأ قليـس " ثعبان البحر ")من  وع 

 أس النعبان )من  وع تشا ـا(:نهر النيل ")التس  يلـوتيكوس(، سمـك ر 
 سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس( 03046100 280
 سمك سلور )من أنواع بانجاسيوس، سيلوروس، فالرياس،ايكتالوروس( 03046200 281
 سمك البياع النيلي "سمك نهر الني " )التس نيلوتيكوس( 03046300 282
 غير ا 03046900 283

  
  

من عائلة برجماسيروتيدا، جاديداي،  السمك املجمدةشرائة 
 ماكروريدا، ميال و يدا، موريداي، و مورينوليبيديداي:

 سمك قد )جادوس موروا أو جادوس أوجاك وجادوس مافروسيفالوس( 03047100 284
 سمك حدوق )ميالنو جراموس ايكلفينوس( 03047200 285
 سمك أسود )بوالفيوس فيرنس( 03047300 286
 سمك نازلي )من نوع ميرلوفيوس ويوروفيكس(  03047400 287
 سمك أالسكا بوالك )ثيراجا  الكوجراما( 03047500 288

289 
03047900 

 غير ا
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 :ى شرائة مجمدة من أسماك أخر     

290 
03048300 

سمك مفلطح )بلورونيكتيد أي، بوثيداي أو سينوجلوسيداي، سوليداي 
 سكوفثامليداي وسيثاريداي(.

 بو سي  )افسيفياس جالديوس(.أسمك  03048400 291
 سمك أبوسن )من نوع ديسوستيكوس(.  03048500 292
 سمك الرنجة ) لوبيا  ارجنس،  لوبيا باالس ي (. 03048600 293

294 
03048700 

سمك تونة )من جنس ثونوس( أوالتونة الوثابة أو بونيتو مخطط البطن  
 )ايثينوس " اتونس"   بيالميس(.

295 
03048800 

قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر و سمك الشفنين)اللخمة( وسمك 
 السفن)راجيدايي(

 سمك  امور  03048910 296
 سمك شعري )شعور( 03048920 297
 غير ا 03048990 298
 سمك أبو سي  ) افسيفياس جالديوس ( 03049100 299
 سمك أبوسن )ديسوستيكوس(. 03049200 300

301 

03049300 

سمك بلطي )من نوع أوريوفروميس(، سماك سلاور   )من أناواع بانجااسيوس، 
سيلاوروس، فالريااس،يكتالاوروس(، سماك شباوط )سبرينوس،  اراسيوس 

 اراسيوس، ستينوفارينجودون، آيدلاوس،  يبوفثامليكثيس ، سير يناوس،   
وس  اسلتي، ميلوفارينجودون بيسوس،  اتال  اتال و البيو، أوستيوفيل

لبتوباربوس  وفيني وميجالوبراما( سمك أنقلياس " ثعبان البحر " )من نوع 
انجاويال(، سمك البياع النيلي "سمك نهر الني  ")التس نيلاوتيكوس(، 

 سماك رأس الثعبان )من نوع تشاناا(
 سمك أالسكا بوالك )ثيراجا  الكوجراما(. 03049400 302
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

303 
03049500 

أسماك من عائلة برجماسيروتيدا، يو ليكثيدي، جاديداي، مافروريدا، 
ميالنونيدا، موريداي،و مورينوليبيديداي، عدا سمك أالسكا بوالك )ثيراجا 

  الكوجراما(
 قرش  لب البحر وأسماك قرش أخر 03049600 304
 سمك الشفنين ) اللخمة ( وسمك السفن ) راجيدايي ( 03049700 305
 غير ا 03049900 306

 بيض ملقة للتفريخ:    
 دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس           04071100 307
 غايره  04071900 308

 بيض طازج آخر:    
 دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس          04072100 309
 غايره  04072900 310
 غايره  04079000 311

   
 ليفة أصيلة لألنسالأحية  بقارأ 01022100 312
 أصيلة لألنسال ليفة غيرأ ى خر أحية  بقارأ 01022900 313
 لألنسال ضأن حي أصي  01041010 314
 لألنسال  غير أصي  خرأضأن حي  01041090 315
 لألنسال حي أصي  ماعز 01042010 316
 لألنسال  أصي  رحي غي ماعز 01042090 317
 دواجن حية من جنس جالوس دوميستكوس 01051100 318
 ديوك ودجاج رومي حي 01051200 319
 دجاج حي بياع 01059410 320
 دجاج حي الحم  01059420 321
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 دجاج حي أمهات  01059430 322
 جمال أصيلة لألنسال 01061310 323

324 
01061390 

 خرى حيةأغير ا من جمال 
 

 دواجن فصيلة جالوس دوميستكوس    
 غير مقطعة، طازجة أو مبردة 02071100 325
 قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة 02071300 326

 رومي: جديوك ودجا    
 غير مقطعة، طازجة أو مبردة 02072400 327
 قطع وأحشاء وأطراف، طازجة أو مبردة 02072600 328

 وسدواجن فصيلة جالوس دوميستك    
 مجمدةغير مقطعة،  02071200 329
 قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة 02071400 330

 ديوك ودجاج رومي    
 غير مقطعة، مجمدة 02072500 331
 قطع وأحشاء وأطراف، مجمدة 02072700 332
 دجاج غينيا ) غرغر ( 02076000 333

 لحوم فصيلة البقار، طازجة أو مبردة.    
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح  02011000 334
 بعظمها   ى قطع أخر  02012000 335
 دون عظام 02013000 336

 املاعز، طازجة أو مبردة أو مجمدة. لحوم فصيلة الضأن أو     
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح حمالن، طازجة أو مبردة  02041000 337

 طازجة أو مبردة: ى لحوم ضأن أخر     
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح   02042100 338
 بعظمها ى قطع أخر  02042200 339
 دون عظام 02042300 340

 لحوم فصيلة املاعز:    
 ذبائة كاملة وأ صاف ذبائة :    

 مبردة  طازجة أو 02045011 341
 بعظمها:ى قطع أخر     

 طازجة أو مبردة  02045021 342
 دون عظام:    

 طازجة أو مبردة  02045031 343

  
  

أحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصائل البقار والضأن واملاعز  طازجة 
 و مبردة .أ

 من فصيلة األبقار، طازجة أو مبردة 02061000 344
 غيرها، طازجة أو مبردة:     

 من فصيلتي الضأن واملاعز    02068010 345
 غير ا 02068090 346

 من فصيلة الجمال:  ى من جمال وحيوا ات أخر     
 طازجة أو مبردة  02086010 347

 لحوم فصيلة البقار، مجمدة.    
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح  00 10 02 02 348
 بعظمها   ى خر أقطع  00 20 02 02 349

 دون عظام:     
 مفروم  10 30 02 02 350
 غير ا  90 30 02 02 351
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 لحوم فصيلة الضأن أو املاعز، مجمدة.    
 ذبائح  املة وأنصاف ذبائح حمالن، مجمدة 00 30 04 02 352

 لحوم ضأن أخر، مجمدة:    
 ذبائح  امله وأنصاف ذبائح   00 41 04 02 353
 بعظمها ى قطع أخر   00 42 04 02 354

 دون عظام:    
 مفروم 10 43 04 02 355
 غير ا 90 43 04 02 356

 لحوم فصيلة املاعز:     
 مجمدة  12 50 04 02 357

 بعظمها: ى قطع أخر     
 مجمدة 22 50 04 02 358

 دون عظام:    
 مجمدة 32 50 04 02 359

 أحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصيلة البقار، مجمدة:    
 ألسنة   00 21 06 02 360
 أفباد  00 22 06 02 361
 غير ا   00 29 06 02 362

 : ، مجمدةأحشاء وأطراف صالحة لألكل من فصيلتي الضأن واملاعز     
 ألسنة   11 90 06 02 363
 أفباد  12 90 06 02 364
 غير ا   19 90 06 02 365

  
  

مواد تحلية  ىسكر مضاف أو علتحتوي على ألبان وقشدة، غير مركزة وال 
 وز ا. %1بنسبة دسم ال تزيد عن  ىأخر 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحدلبن  04011030 366
 غير ا  04011090 367

 وز ًا:  %6وال تتجاوز  %1 لىنسبة دسم تزيد عتحتوي على     
 لبن )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد   04012030 368
 غير ا  04012090 369

 وز ا:  %10وز ًا وال تتجاوز  %6 لىتزيد عدسم تحتوي على نسبة     
 لبن )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد  04014030 370
 غير ا  04014090 371

 وز ًا: %10تزيد عن دسم تحتوي على نسبة     
 لبن )حليب( طوي  األج  بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد  04015030 372
 غير ا  04015090 373

 : ى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر ال تحتوي     
 ير ا  04022190 374

375 
04022911 

على األق   %75غير ا من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 
 وإن  انت مرفزة ى على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر تحتوي 

376 
04022912 

غير  %75أق  من غير ا من ألبان معدة للصناعة تحتوي على حليب بنسبة 
 محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر وإن  انت مرفزة

 غير ا  04022919 377

378 
04022991 

على األق  محتوية على  %75غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 
 وإن  انت مرفزة ى سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

379 
04022992 

محتوية على سكر  %75أق  من  غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة
 وإن  انت مرفزةى مضاف أو مواد تحلية أخر 

 ير ا غ 04022999 380
 : ى ال تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخر     
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 لبن )حليب( 04029110 381
 قشدة  04029120 382

383 
04029911 

على على األق  محتوية  %75غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة 
 وإن  انت مرفزة ى سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

384 
04029912 

محتوية على سكر  %75غير ا من ألبان تحتوي على حليب بنسبة أق  من 
 وإن  انت مرفزة ى مضاف أو مواد تحلية أخر 

 قشدة  04029920 385

  

  

مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب، كفير وغيره من أ واع اللبان 
املخمرة أو املحمضة، وإن كا ت مركزة أو محتوية على سكر  والقشدة

كه أو أثمار أو منكهة أو محتوية على فوا ى مضاف أو مواد تحلية أخر 
 .قشرية أو كاكاو مضاف

 لبن رائب )زبادي(  04031000 386
 لبنة "لبن مصفى"  04039010 387
 مخيض اللبن  04039020 388
 غير ا  04039090 389

  
  

اللبن وإن كان مركزًا أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية مصل 
؛ منتجات مكو ة من عناصر حليب طبيعية، وإن كا ت محتوية على ى أخر 

 ى سكر مضاف أو مواد تحلية أخر 

390 
04041000 

مص  اللبن ومص  اللبن املعدل وإن  ان مرفزًا أو محتويا على سكر مضاف 
 ى أو مواد تحلية أخر 

 غير ا  04049000 391

  
  

زبدة وغيرها من مواد دسمة مشتقة من اللبن، منتجات ألبان قابلة 
 للدهن.

 زبدة   04051000 392
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 مشتقات اللبن القابلة للد ن  04052000 393
 غير ا   04059000 394

 جبن )بما في ذلك جبن اللبن املخثر(    

395 
04061000 

أو غير مخثرة(، بما في ذلك جبن مص  اللبن  أجبان طازجة )غير منضجة
 وجبن اللبن املخثر 

 أجبان مبشورة أو بشك  مسحوق من جميع األنواع  04062000 396
 أجبان معالجة بالحرارة غير مبشورة وال بشك  مسحوق  04063000 397

 : ى أجبان أخر     
 جبن قشدة طازج مخمر  04069010 398

399 
04069020 

جبن قاس ي أو متوسط التقسية )مث  الشدر، الجودا، الجروير، 
 الباروميسان(  

 غير ا  04069090 400
 دقيق الحنطة )قمة( أو دقيق خليط حنطة مع شيلم.      

 دقيق حنطة )قمح(  11010010 401
 دقيق خليط حنطة مع شيلم   11010020 402

  
  

دقيق حبوب )عدا دقيق الحنطة }قمة{ أو دقيق خليط الحنطة مع 
 شيلم(.  

 دقيق ذرة  11022000 403
 غيرها:     

 دقيق شعير  11029010 404
 دقيق شوفان  11029020 405
 دقيق حنطة سوداء  11029040 406
 دقيق أرز  11029060 407

 جريش وسميد )كريات حبوب مكتلة( من حنطة )قمة(    
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 جريش  11031110 408
 سميد  11031120 409

 ذرة:     
 جريش 11031310 410
 سميد 11031320 411

 :ى حبوب أخر      
 شعير 11031910 412
 من حنطة سوداء   11031940 413

  
  

ة حبوب مشغولة بطريقة أخرى )منال مقشورة أو مفلطحة أو مدور 
 أومقطعه أو مكسرة بشكل رقائق(

 شوفان   11041200 414
 : ى حبوب أخر     

 حنطة )قمح(  11041910 415
 حنطة سوداء   11041930 416
 ذرة    11041960 417

 مشغولة )منال مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة(:  ى حبوب أخر     
 شوفان  11042200 418

419 
11042300 

 ذرة   
 

 : ى حبوب أخر     
 حنطة )قمح(  11042910 420
 حنطة سوداء  11042930 421

 دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحبيبات وكريات بطاطا مكتلة.    
 قيق د 11051010 422
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 سميد  11051020 423
 مساحيق  11051030 424

 دقيق من البقول القر ية     
 بازالء من  11061011 425
 حمص من  11061012 426
 لوبيا من   11061013 427
 فاصوليا من  11061014 428
 عدس من  11061015 429

 سميد:    
 من بازالء  11061021 430
 من حمص  11061022 431
 من لوبيا  11061023 432
 من عدس  11061025 433
 حنطة )قمح( صلبة 00 19 01 10 434
 حنطة ) قمح ( عادية 10 99 01 10 435
 ( رفيعةحنطة ) قمح  20 99 01 10 436

 شوفان :       
 شوفان أشهب أو أسود   10 90 04 10 437
 شوفان أبيض أو أصفر  20 90 04 10 438

 ذرة:      
 ذرة صفراء ذ بية  10 90 05 10 439
 ذرة بيضاء  20 90 05 10 440

 أرز.      
 أرز غير مقشور )أرز بغالفه الز ري(  10061000 441
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 أرز مقشور )أرز أسمر(  10062000 442
 أرز مضروب  ليا أو جزئيا وإن  ان ممسوحا أو ملمعا    10063000 443
 أرز مكسر 10064000 444

445 
19011010 

أغذية الرضع أو صغار األطفال أساسها اللبن، واللبن املعدل املحضر بديال 
 م غير محتوي على  ا او للبن األ 

446 
19011020 

ساسها اللبن، واللبن املعدل املحضر بديال أأغذية الرضع أو صغار األطفال 
 وزنا  %5للبن االم تحتوي على  ا او بنسبة تق  عن 

 غير ا  19011090 447
 أغذية األطفال املعدة لحاالت مرضية خاصة  99 90 06 21 448
 نواعه أخبز عادي )عيش( ب 19059010 449
 الدابوق املعد ملرض ى السكر خبز  19059020 450

 عجائن غذائية غير مطبوخة وال محشوة وال محضرة بطريقة أخرى:     

451 
19021110 

كرونة وشعيرية وأصناف مماثلة  السباغتي والكاتيلوني والعجائن التي عم
 بشك  اصداف أو نجوم أو أحرف . . .الخ 

452 
19021910 

 السباغتي والكانيلوني والعجائن التي كرونة وشعيرية وأصناف مماثلة عم
 صداف أو نجوم أو أحرف . . .الخ (أبشك  

453 
09021000 

 3شاي أخضر )غير مخمر( في عبوات مباشرة ال يزيد وزن محتوا ا عن 
 فيلوغرام 

 خضر )غير مخمر(األ نواع الشاي أغير ا من  09022000 454

  
  

شاي أسود ) مخمر( وشاي مخمر جزئيا، في عبوات مباشرة ال يزيد وزن 
 كيلوغرام :  3محتواها عن 

 جرام  3شاي مغل  بأفياس صغيرة ال يزيد وزنها عن  09023010 455
 غير ا  09023090 456
 شاي أسود )مخمر( وشاي مخمر جزئيا، في عبوات أخر  09024000 457
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 بن غير محمص:     
 غير منزوع منه )الكافيين(  09011100 458
 منزوع منه )الكافيين(  09011200 459

 بن محمص:     
 غير منزوع منه )الكافيين(  09012100 460
 منزوع منه )الكافيين(  09012200 461

 عصير برتقال:     

462 
20 09 12 10 

غير مضاف و  20عصير برتقال غير مجمد ، ال تزيد قيمة بريكس فيه عن 
   أخرى مواد تحلية  ليه سكر أوإ

   أخرى  ليه سكر أو مواد تحليةإبرتقال ،  غير مضاف الير ا من عصير غ 10 19 09 20 463
 عصير ليمون هندي )جريب فروت ( بما فيها البوملي:    

464 
20 09 21 10 

فيه  عصير ليمون  ندي )جريب فروت( بما فيها البوملي التزيد قيمة بريكس
 أخرى ليه سكر أو مواد تحلية إغير مضاف   20عن 

 :أخرى عصير حمضيات     
 عصير ليمون:    

465 
20 09 31 11 

ليه سكر أو مواد إغير مضاف  20عصير ليمون قيمة بريكس التزيد عن 
 أخرى تحلية 

466 
20 09 31 91 

ليه إغير مضاف  20تزيد فيه عن  قيمة بريكس ال ى خر أحمضيات  عصائر
 أخرى سكر أو مواد تحلية 

467 
20 09 39 10 

ليه إغير مضاف  20قيمة بريكس تزيد فيه عن  ى خر أحمضيات  عصائر
 أخرى  سكر أو مواد تحلية

  ا اس: أعصير     

468 
20 09 41 10 

ليه سكر أو إغير مضاف  20ناناس قيمة بريكس التزيد فيه عن أعصير 
 أخرى مواد تحلية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

 غير ا     

469 
20 09 49 10 

ليه سكر إغير مضاف  20ناناس قيمة بريكس تزيد فيه عن أغيره من عصير 
  أخرى أو مواد تحلية 

 عصير طماطم )بندورة(:    
    أخرى مواد تحلية  ليه سكر أوإعصير طماطم )بندوره( غير مضاف  10 50 09 20 470

 عصير عنب )بما فيه سالف العنب(:     

471 
20 09 61 10 

غير    20عصير عنب )بما فيه سالفة العنب ( قيمة بريكس ال تزيد عن 
     أخرى ليه سكر أو مواد تحلية إمضاف 

472 
20 09 69 10 

   20ا ا ا غيره من عصير عنب )بما فيه سالفة العنب ( قيمة بريكس تزيد عن 
 أخرى ليه سكر أو مواد تحلية إغير مضاف 

 عصير تفاح:     

473 
20 09 71 10 

سكر أو  إليه غير مضاف  20غيره من عصير تفاح قيمة بريكس ال تزيد عن 
    أخرى مواد تحلية 

 غيرها:    

474 
20 09 79 10 

ليه سكر أو إغير مضاف   20غيره من عصير تفاح قيمة بريكس تزيد عن 
   أخرى مواد تحلية 

  
  

أوكسيكوكس، عصير توت بري ) فاكسينيوم ماكروكربون، فاكسينيوم 
 آيدايي(:-فاكسينيوم فايتيس

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليهتوت بري غير مضاف  10 81 09 20 475
 غيرها:    

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه دبس التمر غير مضاف 11 89 09 20 476
 : ا جوعصير م    

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه غير مرفز غير مضاف انجوعصير م 22 89 09 20 477
افة:       عصير جو

-48-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

الرقم 
 املتسلسل

بند التعرفة 
 الجمركي

 وصف السلعة

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه عصير جوافة غير مرفز غير مضاف 32 89 09 20 478
 عصير جزر:    

    أخرى سكر أو مواد تحلية  إليه عصير جزر غير مرفز غير مضاف 42 89 09 20 479
 يرها:غ    

480 
20 09 89 91 

 إليه صن  آخر من الفوافه أو الخضر غير مضاف غيره من عصير أي
   أخرى سكر أو مواد تحلية 

 
 مخاليط عصائر:    

   أخرى ليها سكر أو مواد تحلية إمخاليط عصائر غير مرفزة غير مضاف  20 90 09 20 481
 مياه معدنية طبيعية  22011010 482
 مياه معدنية اصطناعية  22011020 483

 غيرها:  -    
 مياه عادية طبيعية  22019010 484

  
  

سكر قصب أو سكر شو در )بنجر( خام ال يحتوي على منكهات أو مواد 
 تلوين مضافة:

 سكر شو در  :    
 غير ا  17011290 485

 من سكر القصب: ى  واع أخر أ    
 غير ا  17011490 486

 أ واع سكر أخرى مصف  )مكرر(:     
 لوري متفاوت النعومة ب 17019911 487

 ملح عادي )بما في ذلك ملح الطعام وامللح املعطل(    
  ملح عادي )ملح الطعام( 25010010 488
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

وزارة العـدل وال�شـوؤون القانونيـة

جلنــة قبــول املحاميــن

اإعــــــالن
عن انتهاء ت�شفية �شركة مدنية للمحاماة

ال�سنيدي عن  ناجم  بن  واملحامي علي  املجينية  بدر  بنت  ليلى  املحامية  يعلـن كل من 

انتهاء اأعمال ت�سفية �سركة �سليمان الرواحي و�سركاه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

قبول  جلنة  موافقة  بعد  لل�سركة  القانونـي  الكيــان  وزوال  للمحاماة(،  مدنية  )�سركة 

املحامني فـي اجتماعها رقم 2021/1 املنعقد بتاريخ 7 من فرباير 2021م.

جلنــة الت�شفيــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

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: 139675
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عربي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142658
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدر�سة الهندية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143149

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة الجتماعات، تنظيم واإدارة الندوات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متطوعو العامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143654

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم،  خدمات  الكافترييـــات،  خدمات  املقاهـــي،  خدمــــات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سة لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143652

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األواح زجاج مادة خام، زجاج لنوافذ املركبات منتج �سبه  زجاجات، فرا�سي زجاج امل�سابيح، 

جاهز، اأكيا�س ثابتة درجة احلرارة، ق�سبان وحلقات لتعليق املنا�سف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة املبتكرة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية  ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143600

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوة اجلنوب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143601

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، حلوم دواجن غري حية، حلوم محفوظة، حلوم معلبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركات م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143602

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، زيت زيتون للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة ال�سرع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

-57-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143613

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمني للخدمات التجارية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143614

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التحليل الطبي لأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الغزال الأ�سمر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143615

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرطا�س �سحار التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143617

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو ملكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143630

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، �ساي، �ساي مثلج، م�سروبات قهوة باحلليب، قهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرية العليا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143631

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )عيادة عامة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القطب الكبري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143633

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوتيك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأما�سي روي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143636

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، �سناعة عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سك ال�سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143637

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجـــر  فــــي  بالتجزئـــة  البيــــع  املتخ�س�سة،  املتاجر  فـي  بالتجزئة  واللعب  الألعاب  بيع 

املتخ�س�سة ملالب�س واأدوات ولوازم الأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البديع اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143638

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى متنقل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهاب النعيمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143645

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأجهزة الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع تانا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143646

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سى العز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143647

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محطات بيع وقود املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الو�سطى الذهبية للتجارة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143648

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأعالف احليوانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العرو�س احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143649

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التزفـيت، تركيب و�سيانة واإ�سالح الآلت واملعدات  تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، 

اإن�ساء امل�سانع، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، اإ�سالح  اإن�ساء املباين،  املكتبية، الإ�سراف على 

ال�سما�سي، التج�سي�س و�سع طبقة اجل�س، اإن�ساء املوانئ، تركيب واإ�سالح معدات التجميد، 

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

والغابات، التنظيف اجلاف، خدمات ا�ستخراج احلجارة، حفر الآبار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنم عويفـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143650

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج العمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143655

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات الكافترييات، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات �سور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143656

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رعود ال�سحراء املميزة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143659

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز، فطائر محالة بانكيك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربهان للم�ساريع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143660

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع حلوى حلويات، احللوى العــــمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بنت عي�سى اإبراهيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143661

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية احللويات والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الأوتاد الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143663

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوا�سل العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143665

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مح�سن حيدر دروي�س لتاأجري ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143666

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، �سوكولتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143667

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهدايا والزهور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة ال�سابعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143668

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحل�سرات  واحل�سائ�س  ال�سارة  والأع�ساب  الفطريــات  مبيـــدات  عـــدا  زراعيــــة  كيماويات 

والطفـيليات، اأ�سمدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار م�سقط للمواد الزراعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143670

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همايل �سموخ جعالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143672

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رماح ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143673

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية، اإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساور للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143675

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التلفونات، توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابتكار الغد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143677

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  ال�ست�سارة  مالية(،  )ا�ست�سارات  الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات 

الإتكيت(،  املايل )كذلك تدريب  التدقيق  العامة، تدقيق احل�سابات،  العالقات  فـي جمال 

اإ�ستف�سارات عن الأعمال)مراكز تدريب املهني(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء زهرة جمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143676

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبيـــة  غـــري  مطهـــرات  بالب�ســــرة،  للعنايــــة  جتميــــل  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات  عطور،  بالأظافر،  العنايـــة  م�ستح�ســـرات  ال�سخ�سيـــة،  بالنظافـــة  للعنايـــة 

الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق  ال�سعر،  اإزالة  �سمع  ال�سعر،  ال�سعر، م�ستح�سرات جتعيد  لتنعيم 

م�سربة  ورقية  مناديل  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  للرمو�س،  جتميل  م�ستح�سرات  امل�ستعارة، 

بغ�سولت لو�سن، جتميلية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، 

جتميل،  م�ستح�سرات  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات 

لغايات جتميلية،  الكولجني  ال�سم�س، م�ستح�سرات  الوقاية من  التجميل، م�ستح�سرات 

ا�ستحمام لغري غايات طبية، م�ستح�سرات جتميل لالأطفال، م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 

اإنعا�س رائحة الفم لأغرا�س النظافة ال�سخ�سية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، م�ستح�سرات 

جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق 
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م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة  جتميلية،  لأغرا�س  ال�سبار  م�ستح�سرات  النظافة،  اأدوات 

جتميل(، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج، مناديل مبللة مب�ستح�سرات 

ال�سفاة،  طالء  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق  عطور،  �سناعة  التجميل،  مواد  لإزالة 

كرميات تبيي�س الب�سرة، كرميات جتميلية، �سابون لتعرق الأقدام، طالء اجل�سم لأغرا�س 

تدليك  �سموع  للعرق،  اأو مزيلة  ال�سخ�سية  ال�سحة  لأغرا�س  التجميل، غ�سولت مهبلية 

لأغرا�س التجميل، مزيالت طالء الأظافر، علب اأحمر ال�سفاة، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س 

اأع�ساب لغايات التجميل، مواد دهنية لأغرا�س التجميل، بريوك�سيد  التجميل، خال�سات 

الهيدروجني لأغرا�س التجميل، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، اأقالم احلواجب، زيوت 

لغايات التجميل، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل، م�ساحيق مكياج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مورا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143678

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نهلة العوفـي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143679

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية )اأن�سطة مدن الت�سلية ومدن الألعاب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  الت�سمية للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143680

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمان بن عي�سى بن �سليمان الكندي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغافتني ولية نزوى، محافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143681

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعدون عبداللـه �سائر العنزي الإدارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143683

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ستائر اأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البيادر اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143684

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الرا�سيات للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143688

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطالل دربات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143689

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الغيرب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143690

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة ملك�سرات والنب والتوابل والعطارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سمخ لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143691

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، حجز النزل، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سارق املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143692

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، عطور، �سناعـــة عطور، عطور زيوت 

طيارة، �سابون، زيوت عطرية، اأعواد البخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمز الأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143693

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوي الأ�سماك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عامر اجلديدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143694

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع، توزيع العينات، خدمات عر�س عامة، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن 

الفنية  لالأعمال  التجزئة  خدمات  ت�سويق،  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  املبيعات،  ترويج  اأو 

التي تقدمها املعار�س الفنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو هديل احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143695
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هواتف،  اأ�سالك  هواتف،  ميكروفونات  هاتف،  اأجهزة  هواتف،  �سماعات  محمولة،  هواتف 
اأطقم غري يدوية للهواتف، هواتف ذكية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، 
اأغ�سية واقية مخ�س�سة للهواتف الذكية، هواتف خلوية، حوا�سيب محمولة، اأغ�سية واقية 

مخ�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، اأجهزة حا�سوب، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املو�سى العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143697
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عجينة لوز، خبز بدون خمرية، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، خبز بان، مواد 
تخمري، خمرية، خبز، فطائر، �سندوي�سات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فطائر 
حلم، معجنات مقطعة، ب�سكويت رقيق ه�س، عجني، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي 
الهوت دوغ، خبز بدون غلوتني، كرات  اأ�سا�سها دقيق، �سندوي�سات  فطائر مح�سية، فطائر 
اأو غريها،  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، عجينة الزجنبيل )مطيبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سابع لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143698

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه حمدان املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143702

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مخبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العربية الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143703

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143704

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة واأدوات طبية )اأدوات والأجهزة الطبية واأجهزة تقومي الأع�ساء، معدات طبي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الختيار للحلول ال�سمعية املبتكرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأع�ساب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عو�س العامري و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143706

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هديتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143707

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارق اخل�سبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143708

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر، حجز مقاعد ال�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سوق اخلليجية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143709

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عوازل كهربائية )البيع بالتجزئة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها(، اأغلفة مانعة لت�سرب 

املاء )البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات وم�ستلزمات تنقية املياه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت لالإنارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143710

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عوازل كهربائية )البيع بالتجزئة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها(، اأغلفة مانعة لت�سرب 

املاء)البيع بالتجزئة لأجهزة ومعدات وم�ستلزمات تنقية املياه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت لالنارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143713

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع الـــرخام والطابوق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عو�س الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143714

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ي�سمل مراكز  البدنية  اللياقة  التدريب )مراكز  البدنية لأغرا�س  اللياقة  تقييم  خدمات 

كمال الأج�سام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهور احلياة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143715

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف العام للمباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العال للهند�سة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143717

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم فرح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143718

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زقتاك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143720

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�ست�سارات اإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه ال�سبلي لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143721

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

البيع  وال�سيل،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  والبخور، 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وفاء و�سريكها

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143722

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روافد املجد املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143723

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خط الظاهرة احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143725

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  وايل عبداللـه الكلباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143730

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعاع الف�ساء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143733

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول الربميي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143734

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س)تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية والغري العربية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع اجلوهرة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143735

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع املركبات، �سيانة املركبات، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، �سحن املركبات الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبيب الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143736

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة )اإدارة وتوجيه الأعمال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العال للهند�سة والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143737

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة )اإدارة وتوجيه الأعمال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية املتحدة للتنمية وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143741

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جدران احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143742

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد احلريق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتفاع والتالق للخدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143743

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت ترفـيه،  تنظيم العرو�س خدمات متعهدي احلفالت، تنظيم واإدارة احلفالت 

املو�سيقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة التميز الفريد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143752

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تثمني  ال�سم�ســرة،  العقـــارات،  تاأجـــري 

ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن �سيف للعقارات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية العامرات، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143754

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلوكمة لتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143760

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب الت�سلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فـي�سل بن جالل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143764

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كركم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143765

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الفواكه واخل�سراوات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن �سعيد اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143766

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطالء بالذهب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الر�س وريزان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143767

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 اإدارة العقارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنية التحتية املتكاملة للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143768

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع الفحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سالة اخلوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 مكاتب تعقيب املعامالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط ال�سريع للنجاح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

-100-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143772

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سربية الرئي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143773

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحني قمح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة االأوتاد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143774

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوالت البناء والت�سيد.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العا�سمي لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143775

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج االأفالم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمز الذكي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143777

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سراوات وفواكه طازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرونق العاملية املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143778

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نقل اأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلزمة الذكية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143779

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املروج احلديثة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143781

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�س جمان احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143788

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�س م�سقط املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143796

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأثاث املنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار ال�سنني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143798

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مرمي للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143799

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساحل ال�سرقي للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143802

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رحاب اجلابري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143803

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مرتكزات حماور )ت�سليح حماور وفرامل املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركن االف�سل للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143804

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلب�سي والبو�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144252

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة اأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 112 ر.ب: 655, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143812

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تفريغ  ال�سلع،  تغليف  الطرود،  ت�سليم  النقل،  اأو  اجلر  بال�سيارات،  النقل  اجلوي،  النقل 

احلمولة، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، تاأجري امل�ستودعات، ال�سحن بال�سفن، 

بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  النقل،  معلومات  البحري،  النقل  النقل،  البحري،  النقل  عقود 

الربيدي، حتميل ال�سفن وتفريغها، النقل اللوجي�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفوة العاملية للعقود وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143813

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�ساد التدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب لتكنولوجيا الأغذية واخلدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143824
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميل،  لأغرا�ض  قطن  اأعواد  ال�سفاه،  طالء  �سابون،  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
اأقنعة جتميلية، ملمع اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، ملونات لل�سعر، 
م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�ض م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ض، م�ستح�سرات 
جتميل، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، م�ستح�سرات اإزالة 
الطالء، مزيالت �سعر، �سمع اإزالة ال�سعر، مكياج، فازلني لأغرا�ض التجميل، مواد دهنية 
مبطالت  احلواجــب،  جتميــل  م�ستح�ســـرات  التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل،  لأغرا�ض 
العناية بالأظافر،  اأظافر م�ستعــارة، م�ستح�ســرات  الدائم، �سامبــو، عطور،  ال�سعر  جتعيد 
مراهـم لأغـرا�ض التجميل، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، م�ساحيق مكياج، �سابون 
الغ�سل  لل�سعر، م�ستح�سرات  ال�سبة مطهر، رذاذ �سرباي،  الكريهــة، حجــر  الروائح  لإزالة 
لأغرا�ض �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري 
الأغرا�ض الطبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات 

لتنعيم ال�سعر، مناديل مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زلفة الربواين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143826
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض جاهزة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل لال�ستثمار وتطوير امل�ساريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143828

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإنذار �سد احلريق، اأجهزة اإنذار اآلية تبني اإنخفا�ض ال�سغط فـي اإطارات املركبات، 

اإنزلقية، دلئل  اإنزلقية، اآلت حا�سبة، فرجارات قيا�ض  بذلت واقية للطيارين، م�ساطر 

ت�سوير  كامريات  الزرقاء،  والت�ساميم  املخططات  لطباعة  اأجهزة  قيا�ض،  اأدوات  ت�سغيل 

�سينمائي، حامالت لت�سجيل ال�سوت، خوذ واقية، اأجهزة تنف�ض بخالف امل�ستخدمة للتنف�ض 

اإ�سارة، اأجهزة تنظيم  اإ�سارة، اأجرا�ض  اأ�سواء  اأ�سواء وما�سة  ال�سطناعي، دارات مطبوعة، 

الكامريا  م�سراع  كهربائية،  محولت  طبية،  غري  لأغرا�ض  مراقبة،  اأجهزة  كهربائية، 

الفوتوغرافـية  لل�سرائح  مركزي  تثبيت  اأجهزة  �سوتية،  اأغ�سية  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 

عر�ض  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  �سرائح  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات  ال�سفافة، 

اأجهزة  الت�سوير احلراري،  الرقمية، كامريات  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأغلفة لأجهزة  ال�سرائح، 

واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�سخ�سي، مالب�ض واقية من احلوادث والإ�سعاع واحلريق، 

حم�ض  قيا�ض  اأجهزة  بطاريات،  �سناديق  بطاريات،  اأوعية  للمركبات،  كهربائية  بطاريات 

البطاريات، اأجهزة قيا�ض كثافة ال�سوائل، �سفائح للبطاريات، �سفارات حتذير، اأجهزة اإنذار 

�سوتية، قنوات تو�سيل ال�سوت، اإ�سطوانات الفونوغراف، اأنابيب للتخاطب، اكتينومرتات 

اأجهزة قيا�ض �سدة الإ�سعاع، ماكينات جمع، اأجهزة قيا�ض كثافة الهواء، اأجهزة تكبري للت�سوير 

الفوتوغرافـي، اأجهزة الكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�سكك احلديدية، اأجهزة 

حتليل الهواء، اأجهزة اإنذار، اأجهزة قيا�ض الكحول، اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي اأو م�ساحي، 

اأجهزة حتليل الغذاء، اأجهزة كهربائية لال�سعال عن بعد، بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة قيا�ض 

اأنابيب ت�سخيم، اأجهزة  الأرتفاع، اأجهزة قيا�ض �سدة التيار الكهربائي، عد�سات م�سخمة، 

قيا�ض �سرعة الرياح، حلقات معايرة، طفايات احلريق، اأجهزة كهربائية مانعة للت�سوي�ض، 

محولت كهربائية، اأجهزة ب�سرية، لقيا�ض الفتحات، اآلت عد وفرز النقود، �سناديق توزيع 

النقد، دارات  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية،  كهربائية، 

مقارنة، محطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�ض، خوامت ذكية، اأجهزة قيا�ض احلرارة 
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والرطوبة، رقاقة بيولوجية، �سا�سات اإلكرتونية رقمية، رجل اآيل للمراقبة لأغرا�ض اأمنية، 

اأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية الرقمية، اأجهزة حتديد مواقع الأقمار ال�سناعية، اأدوات حتديد 

قيا�ض الأ�سابع، كامريات الروؤية اخللفـية للعربات، اأجهزة محاكاة للتدريب على الإنعا�ض، 

املايك  الطول،  اأدوات قيا�ض  للتحميل،  قابلة  اأو  للحا�سوب، م�سجلة  التوقف  �سا�سة  برامج 

اأجهزة  ال�سيارات،  وقوف  جم�سمات  بعد،  عن  الت�سالت  �سماعات  الكمبيوتر(،  )ملحقات 

عر�ض الفـيديو، جوازات �سفر بيومرتية )عن طريق الب�سمة(، جوازات �سفر الكرتونية، 

.biometric identity cards

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليما الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143833

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل )تطبيق من�سة ت�سهيل عملية الطلب والدفع 

الإلكرتوين فـي جمال ال�سيافة كاملطاعم والفنادق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهل املمتنع للحلول التقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143834

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع باجلملة والتجزئة لالأدوات والأواين املنزلية بكافة اأنواعها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سى العيجة املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143835

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة الختيار الأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143839

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم   ،SaaS كخدمات  الربجميات  حا�سوب،  برامج  �سيانة 

الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مندوبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143840

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمالك امل�سنعة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143841

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سط املدينة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143843

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات مطاعــم تقديــم الوجبـــات اخلفـيفــة، التموين 

بالطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال �سمائل لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143844

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، بخور، م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريدايت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143845

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهاب بن �سامل بن حمد املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143846

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان )مركز طبي لالأ�سنان(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سعود �سعيد عي�سى الكثريي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144307

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سن احليل الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144308

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت عرب �سبكات الألياف الب�سرية، البث اأو الإر�سال عرب الأقمار ال�سناعية، توفـري 

 اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية، البث الال�سلكي، تاأجري الهواتف الذكية

بيع اأجهزة الكمبيوتر وبرجميات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما للتقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144310

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء واملقاولت.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املقر للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144311

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سـركة دبليـو جي تــاول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144313

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية )�سنع احللويات ال�سكرية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سغف �سحار الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144314

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات والأواين املنزلية.

  

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة املدينة املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144315

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحاث  القانونية،  ال�ست�سارة  لغايات  الفكرية  امللكية  حقــوق  ر�ســد  التحكيــم،  خدمـــات 

فـــي ال�ستجابــــة لطلبات  امل�ســورة القانونيــة  اإعداد الوثائق القانونية،  القانونية، خدمات 

اخلرائط  بر�سم  املتعلقة  القانونية  ال�ست�سارات  القانونية،  املراقبة  خدمات  العطاءات، 

وبراءات الخرتاع، خدمات الدعوة القانونية )دعم عام اأو تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة، 

تدقيق المتثال القانوين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد العلوي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة، ولية بو�سر، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144316

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطب املحيط املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144317

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء واأجهزة الإنذار عن احلريق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سند�ض ال�سيباين للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

 تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144318

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزعفران واملك�سرات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوثري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144319

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النفـي�ض للتنمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144320

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوابات معدنية، مواد بناء معدنية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثيل للحديد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144321

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وتركيب املطابخ. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن  ال�سياء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144322

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سماء عبدالعزيز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144324

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات، اإ�سالح محاور وفرامل ال�سيارات، فح�ض املركبات 

بالكمبيوتر.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تغاريد املحافظة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144327

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، طحني قمح، �سكر، ع�سل نحل، بهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينة لالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144337

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر اخلا�سة بالأجهزة الطبية وتقومي العظام.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط لالأجهزة العلمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144340

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ومطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه الرزنامة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144341

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نور الغد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144352

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رذاذ الطريف الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144353

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الآفاق املتحدة لالأعمال والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144357

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع غاز الطبخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإخوة لتعبئة وتوزيع الغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع غاز الطبخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإخوة لتعبئة وتوزيع الغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144370

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة البخور والعطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البجعة املثالية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روي، ولية مطرح، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144374

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الالفتات  اإ�سالح  اأو  طالء  الإن�ساء،  املواقد،  و�سيانة  اإ�سالح  الداخل،  من  املباين  تنظيف 

اأو الإ�سارات، اإن�ساء واإ�سالح امل�ستودعات، تنظيف النوافذ، البناء، اإ�سالح املظالت، اإ�سالح 

ال�سما�سي، دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية، بناء اأك�ساك ومحالت عر�ض. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظالل م�سقط احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144309

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اأنوار احلكمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144326

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالط لالأر�سيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خزف �سور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138860

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة داود بن �سليمان الب�سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 17 ر.ب: 318, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139700

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الدواجن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز اخلليج الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140511

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل املالب�ص )تف�سيل املالب�ص الرجالية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربندة الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141350

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتن�سيق الزهور ولف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات املدري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141426

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات الفنية املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141552

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد خلفان علي البدواوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

-133-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141587

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

متور, مك�سرات مح�سرة, مك�سرات م�سكرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهجة ال�سويح ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141598

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعبئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سروق للمنتجات الأ�سمنتية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وليه �سور, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141696

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اليافعي واملع�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141746

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دمي الغزال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141782

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سابيح اخلري الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141833

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الب�ستان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141864

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )كافيه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نفحات وادي احلوا�سنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141868

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)كافيه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداحلكيم ال�سمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141869

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)كافيه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداحلكيم ال�سمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141969

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايربماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  عطايا نزوى الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142058

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغدير الالمع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142161

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  م�ساريع عبدالـله العلوي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142162

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر بن محمد بن علي الكا�سبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142164

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العناية باجلمال )�سالون جتميل, �سبا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منال البلو�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142166

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للطيور واحليوانات الأليفة واأ�سماك الزينة 

وم�ستلزماته.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلياة املائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142169

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهام العريقة للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142171

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اجلاهزة,  للمالب�ص  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

بالتجزئة  البيع  والبخور,  الزينة  و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

ملالب�ص واأدوات ولوازم الأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هامات اجلنوب العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142209

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم ال�سيذاين للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142252

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأجهزة الكهربائية والإلكرتونيات كالتلفاز والهاتف واأجهزة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتجر الذكي املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142267

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز, خبز بدون خمرية, رقائق ذرة, خبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل مويهي املر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142421

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات الفنادق, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القي�سر ال�ساطع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142454

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعليمات الريا�سة البدنية)مراكز اللياقة البدنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة قمم عندام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142471

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاط خام اأو �سبه م�سنوع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركن الأخ�سر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142497

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي)اأعمال ت�سميم الديكور الداخلي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عر�ص اخلليج احلديثة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142499

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة العفيفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142531

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز القبائل للتخفي�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142583

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)مقاهي تقدم م�سروبات ووجبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زين للخدمات والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142586

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا اخلليج العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142598

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للورود والهدايا والكماليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توفيق البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142695

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)خدمات املقاهي والكوفـي(, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ها�سم امل�سيئة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142701

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل)�ســــالون جتميل ن�سائي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينة الأزهار امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142811

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سلع, خدمات  ل�سق الإعالنات, خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير, محا�سبة, عر�ص 

بالتجزئة,  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ص  الأفراد,  توظيف  عامة,  عر�ص 

معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات, ت�سويق, تنميط 

امل�ستهلك لأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حي احلكمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142812

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزهراء الها�سمية املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية الوافـي, محافظة �سمال ال�سرقية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142825

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار, بيع �سابون اللوز, بيع كهرمان عطر, بيع �سابون, بيع 

بيع كرميات  اأقنعة جتميلية,  بيع  ال�سفاه,  بيع طالء  م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, 

تبيي�ص الب�سرة, جتارة م�ستح�سرات مكياج, بيع م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر, جتارة رمو�ص 

كرميات  بيع  جتميل,  م�ستح�سرات  بيع  للرمو�ص,  جتميل  م�ستح�سرات  بيع  م�ستعارة, 

جتميلية, بيع م�ستح�سرات اإزالة املكياج, بيع زيوت لغايات التجميل, بيع اأظافر م�ستعارة, 

بيع م�ستح�سرات العناية بالأظافر, بيع م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر الع�سرية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142855

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم مي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142879

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللدية  والأدوات  والأحذية  للمالب�ص  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  والتجزئة  باجلملة  البيع 

والعطور ومواد الزينة والأثاث املنزيل والك�س�سوارات املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سكان للم�ساريع واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142946

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مر�سحات فالتر, ملياه ال�سرب, مر�سحات فالتر تكييف الهواء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الزيدي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142989

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القائد للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143771

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بهارات وبقوليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العائلة ل�سناعة وتعبئة املواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143856

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ص جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زواهر م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 113173

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم الأ�سا�سي مرحلة اأولى وثانية وخدمات التعليم العايل.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة اأمينة بنت �سهيل �سعيد املهرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة, محافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116993

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعبئة الغاز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للغازات �ش.م.ع.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 11 ر.ب: 124, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119509

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مت�يل ال�سيادين وم�ساريع ال�سيد البحري.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك التنمية العماين �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3077 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119510

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مت�يل امل�ساريع املنزلية التي تدار من املنزل ودعم اأ�سحابها ومتكني م�ساريعهم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك التنمية العماين �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3077 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119511

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مت�يل امل�ساريع املتج�لة للغز واخلدمات الأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك التنمية العماين �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب: 3077 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119512

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مت�يل امل�ساريع احلرفـية والتقليدية الأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك التنمية العماين �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ش.ب: 3077 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119610

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملج�هرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داود بن �سليمان بن محمد البل��سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134054

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سن�بر الذهبية لالأعمال �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 903 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137178

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب فـي عب�ات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خريات الغد - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137731

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية العربية وغري العربية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دائرة الفخامة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلن�بية, ولية ال�سيب, محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140955

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�س�يق )مركز ت�س�ق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تط�ير �سنا�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144097

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح, خدمات النزل, خدمات الفنادق, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأجنحة للم�ساريع ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144099

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية العربية وغري العربية, تف�سيل العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة املاأم�ن حلل�ل البناء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144363

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املاء )�سنع  املياه( من�ساآت تنقية  املاء )�سنع معدات حتلية ومعاجلة  اأجهزة واآلت لتنقية 

معدات حتلية ومعاجلة املياه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأملانية لأنظمة املياه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144364

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نهر ال�سفاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144391

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع اخلبز ح�سب الطلب )�سنع اخلبز ومنتجاته(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنابل الريف العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

-161-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144393

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزعفران واملك�سرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ك�ثري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144423

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سال�نات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأب� مرمي عبداللطيف للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144424

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة اله�اتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جن�م �س�احي ال�س�محان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144426

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي التي تقدم ال�جبات وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العقاد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144429
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع  اللح�م,  ومنتجات  للح�م  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ال�سلع  عر�ش 
بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للتذكارات والتحف والل�حات, الربادات, التم�ينات, بيع 
فـي  بالتجزئة  البيع  البقالة,  محالت  املتخ�س�سة,  املتاجر  فـي  بالتجزئة  والألعاب  اللعب 
لربامج  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املذب�حة,  للدواجن  املتخ�س�سة  املتاجر 
املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  الآيل,  احلا�سب  وم�ستلزمات 
فـي  بالتجزئة  البيع  الرقمية(,  الفـيدي�  اأقرا�ش  ت�سغيل  جهاز  التلفزي�ين,  )الرادي�, 
املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  التلفزي�ين,  البث  لأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر 
للمالب�ش اجلاهزة, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية, البيع بالتجزئة فـي 
املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وت�ابع ال�سفر, البيع بالتجزئة فـي املتاجر 
املتخ�س�سة للعط�ر وم�ستح�سرات التجميل و�ساب�ن الزينة والبخ�ر, البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة لله�اتف النقالة(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بدر الزمان احلديثة للتجارة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144440
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�س�اء كمة للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144441

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سقق مفرو�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مرم�ل ال�ساملة للتجارة واملقاولت والنقل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144442

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر )اأن�سطة وكالت ال�سفر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنم العامل ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144443

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سنع  )الكات�()تزيني  الكيك  تزيني  والفطائر(,  والأطعمة  املقاهي)امل�سروبات  خدمات 

الكيك واحلل�يات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن محمد بن ثاين الفزاري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144446

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة مل�ستح�سرات التنظيف والعط�ر واأدوات التنظيف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144447

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�س�ق لبيع امل�اد الغذائية وال�ستهالكية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النيل الأزرق الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144462

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بي�ش )ا�سترياد وتفقي�ش وبيع البي�ش(, اأطعمة خ�سار مخمــرة كم�ســي, ف�اكــه محف�ظة, 

حل�م, الف�اكه املح�سرة, بي�ش �سالح لالأكل, حل�م دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمم�عة فدان املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144463

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سط�ح  املباين, تنظيف  الرط�بة, عزل  املباين ملنع  الداخل, معاجلة  املباين من  تنظيف 

اخلارجية للمباين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للم�ساريع املدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144465

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التم�ين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم امل�ؤقتة 

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

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة, خدمات مطاعم معكرونة اأو دون و�س�با, تزيني الطعام, تزيني 

الكيك )الكات�(, معل�مات ون�سائح تتعلق بتح�سري ال�جبات, خدمات الطهاة ال�سخ�سية 

ماينا�سب  ح�سب  والطهي  الت�س�ق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد 

امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق احل�سنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138475

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة العمق الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140281

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأجهزة الزجاجية والف�لذية املقاومة 

لل�سداأ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأمني للخدمات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107152

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سائر الطازجة وامل�سروبات الغازية واملياه املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحراء عربي املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137253

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتاأجري العقارات اململ�كة اأو امل�ؤجرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستال العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 647 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139839

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش كتانية, مالب�ش جاهزة, عمائم, مالب�ش تقليدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأميـن بن عبـداللـه احلـارثي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143571

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب محاماة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمي الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القان�نية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

ا�ســــــم الوكيــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, ميناء الفحل
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144355

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الطريف العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144469

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتزيني  بال�س�ك�التة  حلي  مطح�ن,  �س�فان  باحلليب,  �س�ك�التة  م�سروبات  �س�ك�التة, 

الكعك, ج�ز مطلي بال�س�ك�التة, معج�ن اأ�سا�سه ال�س�ك�التة, معج�ن �س�ك�التة يحت�ي 

باملك�سرات,  املح�س�ة  بي�ساء(  راحة  اأو  الن�غات )حل�ى  بال�س�ك�التة,  على مك�سرات, خبز 

حل�يات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وادي اأ�سم�ر للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144491

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتليل اأ�سعار التكلفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ست�ساريني اإدارة التكلفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132291

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخل�سراوات والف�اكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رمز العهد امل�سرق للتجارة ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ساللة, محافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137641

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيماء لت�ريد والل�ج�ستية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20 ر.ب: 711, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144412

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأدوية ومنتجات �سيدالنية وم�سادات ال�سعال )مثبطات( ومق�سع لل�سعال. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�رت�ري��ش �سينفا ا�ش ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

 31699 اأول�كي.  دي  اند  ب�ليغ.   1 رون�سي�سفالي�ش,  دي  ترافي�سيا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اأول�كي )نافارا( اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب�غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142910
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دايفز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 48 برج جيت، الطابق 7، فندق �سوفيتل داون تاون، �سارع ال�سيخ زايد، 
�ص.ب: 8867 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142911
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومنتجات  والطرائد  والدواجن  والأ�سماك  باللحوم  يتعلق  فيما  بالتجزئة  البيع  خدمات 
املجففة  واخل�سراوات  والفواكه  وم�ستقات  واحلليب  املجففة  والبقول  امل�سنعة  اللحوم 
التي  امل�سروبات  اأو  الكاكاو  اأو  اأو اململح والقهوة  واملحفوظة واملجمدة واملطبوخة واملدخنة 
حتتوي على الكاكاو اأو القهوة وامل�سروبات القائمة على ال�سوكولتة واملعكرونة والزلبية 
املح�سوة واملعكرونة واملعجنات ومنتجات املخابز على اأ�سا�ص الدقيق واحللويات التي اأ�سا�سها 
من الطحني وال�سوكولتة واخلبز وال�سميت )بيغل على �سكل حلقة تركية مغطى ببذور 
ال�سم�ص( وبوغا�سا )خبز تركي( و بيتا )خبز م�سطح ومخلوط باخلمرية واملخبوز من دقيق 
والبقالوة )حلوى تركية  والكعك  والفطائر  (، �سطائر وكامتر )معجنات تركية(  القمح 
على اأ�سا�ص العجني املغلف بال�سراب )القطر( ، كاديف)حلوى تركية على التي اأ�سا�سها من 
اأ�سا�ص العجني املغلف بال�سراب)بالقطر( والبودينغ والكا�سرتد  العجني( واحللويات على 
وكازانديبي )حلوى تركية( والأرز باللنب وكا�سكيال )بودنغ تركي( وع�سائر من الفواكه 

واخل�سراوات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دايفز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 48 برج جيت، الطابق 7، فندق �سوفيتل داون تاون، �سارع ال�سيخ زايد، 
�ص.ب: 8867 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143622
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الــورق  من  واأجربـــة(  )مغلفـــات  اأكيـــا�ص  املقـــوى،  الـــورق  اأو  الـــورق  من  اإعالنيـــة  لوحــات 
اأو البال�ستيك للتعبئة، �سناديق من الورق اأو الكرتون، كاتلوجات)دليل م�سور(، ن�سرات، 
كتيبات،  الكرتون،  اأو  الورق  من  �سد(  اأو  )تعبية  تغليف  الكرتون،  اأو  الورق  من  مل�سقات 

مل�سقات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويو ليف �سريف�ص .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 �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143623
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( لأغرا�ص جتميلية، م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج، كرميات تبي�ص الب�سرة، كرمي لتبيي�ص الب�سرة وال�سابون. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويو ليف �سريف�ص .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 �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143632
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  ون�سر  دعائية  مواد  وت�سميم  ال�سلع  وعر�ص  والإعالن  الإعالن/الدعاية  خدمات 
الدعاية والإعالن واإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات وعر�ص ال�سلع على 

و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة وحتديث مواد الدعاية والإعالن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تويو ليف �سريف�ص.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 �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143946
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكاكاو، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، املعجنات واحللويات، الآي�ص كرمي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رويال امل�سرتكة للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ، التجاري  �سارع حبيب مناور، جممع اجلا�سر   ،3 الفروانية قطعة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الدور1 ، مكتب رقم: 3، الكويت، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143947
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وجه  على  ودعاية  والرتويج  الت�سويق  خدمات  التجارية،  الأعمال  واإدارة  وتنظيم  اإدارة 
اخل�سو�ص بيع العقارات.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وفرة لال�ستثمار الدويل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املرقاب، القطعة )1(، املبنى )7(، الدور )12+13+14+15+16(، مكتب 
)اآ(، ملك املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية - اإدارة �سركة وفرة 

العقارية - الكويت 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143948
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العقارية، اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة مبلكية العقارات، خدمات ال�ست�سارات 
العقارية لل�سركات، خدمات الوكالت العقارية، بيع وتاأجري و�سراء املباين وال�سقق، متويل 
اإدارة  الئتماين،  اليجار  عقود  واملمتلكات،  العقارات  تثمني  العقاري،  التطوير  م�ساريع 

اأعمال الفنادق، ال�سم�سرة العقارية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وفرة لال�ستثمار الدويل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املرقاب، القطعة )1(، املبنى )7(، الدور )12+13+14+15+16(، مكتب 
)اآ(، ملك املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية - اإدارة �سركة وفرة 

العقارية - الكويت 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143949

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حبوب الذرة الرفيعة املهجنة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأدفانتا هولدينج بي . فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تانكهو فد 3196 ، 10 كي اأي فوددلينغنبالت، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144050

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالطعام  والتزويد  )الكاتينات(  املتنقلة  اأو  الوؤقتة  واملطاعم  والكافترييا  املقاهي  خدمات 

وال�سراب واأماكن اإقامة ال�سياح والفنادق والنزل والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( واملطاعم 

ومطاعم اخلدمة الذاتية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيئة امللكية ملحافظة العال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عود ديونز ، �سارع عمرو ال�سمريي، حي ال�سفارات، وحدة 7747، رقم 

1، الريا�ص 3357-12512- اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144081
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب و خدمات بي�سرتو )مطعم �سغري ، يقدم وجبات ب�سيطة 
باأ�سعار معتدلة( وتقدمي الطعام وال�سراب فـي املطاعم والبارات ومطاعم الأطعمة ال�سهية 
وال�سراب  الطعام  وتقدمي  واملطعم  البار  وخدمات  ال�سراب  وخدمات  اجلاهزة  والوجبات 
ال�سخ�سي  ال�سيف  وخدمات  واحلانات  متنقلة  �ساحنة  عرب  وال�سراب  الطعام  وتوفري 

وخدمات املقهى وخدمات ال�سقاة وخدمات الوجبات اخلفيفة وخدمات املطاعم اجلاهزة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دال بي�سكاتور ا�ص ار ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا فاني�سيا ان، 0005، ميالنو )اأم اأي(، 0135، اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144132
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتكيبات العينية وعالجات وم�ستح�سرات العناية بالعيون مثل قطرات العني وقطرات 
العني على �سكل مزلقات وقطرات للعني لعالج جفاف العني وتهيجها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اأند جون�سون �سرجيكال فيجني، اأنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1700 اي�ست، ا�ص تي. اأندرو بلي�ص �سانتا اآنا، �سي اآيه، 92705-4933، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144171
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرامل ال�سيارات، �سال�سل لالإطارات ملنع تزحلق ال�سيارات اأثناء القيادة، بطانات الفرامل 
لل�سيارات، نعول فرامل لل�سيارات) قطعة معدنية منحنية(، قطع مكابح لل�سيارات، لبادات 
مطاطي  )قر�ص  لل�سيارات  قارنة  و�سالت  لل�سيارات،  فرامل  قر�ص  لل�سيارات،  مكابح 
اأ�سطوانية  فرامل  لل�سيارات،  قر�سية  فرامل  وتثبيتها(،  الهتزازات  لمت�سا�ص  م�سمم 
لل�سيارات، فرامل اأ�سطوانية لل�سيارات )اأ�سطوانة مثبتة اأعلى عجلة ال�سيارة من الداخل(، 
 ، لل�سيارات  لل�سيارات، فرامل قر�سية هوائية  لل�سيارات، مكابح م�ساعدة  مثبط كهربائي 
مالقط لأخذ الطاقة املهدرة من عملية اإبطاء ال�سيارة وا�ستخدامها لإعادة �سحن بطاريات 
ال�سيارة(، بريينغ لل�سيارات )عنا�سر متدحرجة ت�ستخدم لتقليل الحتكاك الدوراين بني 
ال�سيارة وال�سطح الذي ت�سري عليه(، اأحزمة مطاطية لل�سيارات، م�ساحات الزجاج الأمامي 
لل�سيارات، اأذرع م�ساحات الزجاج الأمامي لل�سيارات، اأذرع مم�سحة الزجاج الأمامي لل�سيارات 

مع وظائف حقن �سائل للغ�سل ، �سفرة مم�سحة الزجاج الأمامي لل�سيارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سانغ�سني بريك كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 10 نونغوغجنغانغ - رو 33 - جيل نونغونغ - اي يو بي، دال�سيونغ-
غن،ديغو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144218
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه غازية وم�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية وبرية وم�سروبات غري كحولية وع�سر 
تفاح غري كحويل وكوكتيالت غري كحولية وخال�سات فواكه غري كحولية وجعة زجنبيل 
وع�سري فواكه ومياه معدنية )م�سروبات( ورحائق فواكه غري كحولية وم�سروبات غري 
كحولية وخال�سات فواكه غري كحولية وم�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية وم�سروبات 
ومياه  كحولية(  غري  )م�سروبات  ال�سوداين  الفول  وحليب  الع�سل  اأ�سا�سها  كحولية  غري 
ال�سرب ال�سحية )مياه الينابيع( وع�سري خ�سراوات )م�سروبات( ومياه )م�سروبات( ومياه 

ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة �ساهيني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144219
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ودقيق  ال�سعري  ودقيق  مق�سر  و�سعري  مطحون  و�سعري  ا�سطناعية  وقهوة  حار  فلفل 
اأ�سا�سها  وم�سروبات  الكاكاو  اأ�سا�سها  وم�سروبات  ال�سوكولتة  اأ�سا�سها  وم�سروبات  البقول 
اأ�سا�سها  وم�سروبات  )منكهات(  العطرية  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  ومنكهات  القهوة 
ال�ساي وب�سكويت خبز وكيك وحلوى وكراميل )حلوى( ووجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب 
وقهوة  الكاكاو  ومنتجات  وكاكاو  )بهار(  وقرفة  و�سوكولتة  احلبوب(  ورقائق)منتجات 
وتوابل وحلويات ورقائق ذرة وبو�سار )حب ذرة( وب�سكويت وبوظة)اآي�ص كرمي( وكري )بهار( 
وك�سرت ومثلجات �ساحلة لالأكل واأغذية ن�سوية ومنكهات بخالف الزيوت العطرية ودقيق 
العطرية  والزيوت  الأثريية  عدا  الغذائية،  للمواد  خال�سات  و  الدقيق  طحن  ومنتجات 
ولنب جممد )حلويات جممدة( وجلي فواكه )حلويات( وزجنبيل )بهار( و�سل�سات مرق 
اللحم وحالوة طحينية وقوالب من البقوليات عالية ن�سبة الربوتني وع�سل نحل وبوظة 
)اآي�ص كرمي( وثلج طبيعي اأو �سناعي و�ساي مثلج ومثلجات �ساحلة لالأكل وجلي فواكه 
)حلويات( وكت�ساب)�سل�سة( وخمرية ومعكرونة ورقائق ذرة ودقيق ذرة ومايونيز ودقيق 
وفطائر  �سوفان  ودقيق  �سوفان  ورقائق  رقيقة(  )معكرونة  ونودلز  وخردل  حلم  وفطائر 
محالة)بانكيك( ومعكرونة وفطائر باللحم وفطائر وحلويات فول �سوداين وفطائر وبيتزا 
وبو�سار ومهلبية واأرز وجلي ملكي وزعفران )توابل ( وتوابل �سلطة وملح طعام و�سندوي�سات 
اأ�سا�سها احلبوب ووجبات  و�سل�سات )توابل( وتوابل و �سراب )مثلجات( ووجبات خفيفة 
خفيفة اأ�سا�سها الأرز ودقيق �سويا و�سل�سة �سويا وبهارات و�سكر وحلويات ال�سكر و�سو�سي 
وتوتات )كيك بالفواكه ( و �ساي وكعكة الذرة )التورتيلال( وخل وطحني قمح ولنب جممد 

)حلويات مثلجة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة �ساهيني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144220
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبي�ص  لالأكل  �ساحلة  ودهون  لالأكل  �سالح  وبي�ص  وكبة  وجبنة  مطبوخة  وحلوم  زبدة 
ومنتجات غذائية معدة من ال�سمك وفواكه مثلجة وفواكه جممدة وفواكه محفوظة ولب 
فواكه وفواكه مثلجة وفواكه معلبة وحلوم ال�سيد )غري احلية( وحلم الكبد وعجينة حلم 
الكبد و�سرطان بحري )غري حي ( و�سمن نباتي وحلوم وخال�سات حلم وهالم حلم وحلم 
محفوظ وحلم معلب وحلوم مملحة وعجينة حلم الكبد وعجينة حلم الكبد وحلم حنزير 
ورقائق بطاطا وفطائر بطاطا مقلية وحلوم دواجن غري حية وبي�ص م�سلوق وقريد�ص 
)غري حي( ولب فواكه و�سلمون و�سمك مملح وحلوم مملحة و�سجق وعجينة �سجق وا�سماك 
وخ�سراوات  محفوظة  وخ�سروات  تونا  و�سمك  حي(  )غري  وجمربي  حية(  ق�سرية)غري 

معلبة وق�سدة مخفوقة وبيا�ص بي�ص و لنب رائب)زبادي( و�سفار البي�ص. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمموعة �ساهيني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144221
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سموع و�سموع معطرة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلي�ص بروكلني ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 767 ثريد افينيو، �سويت 8 ايه نيويورك، نيويورك 10017، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144222
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سخ�ســـي   لال�ستخــدام  العــرق  ومزيـــل  والكولونـــيا  وعطــور  وعطــور  عطريــة  روائــح 
وم�ستح�سرات جتميل و م�ستح�سرات التجميل على �سكل حليب وم�ستح�سرات وم�ستحلبات 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الدوائية، م�ستح�سرات جتميل للعناية باجل�سم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلي�ص بروكلني ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 767 ثريد افينيو، �سويت 8 ايه نيويورك، نيويورك 10017، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144243
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مخلل الفلفل احلار )فلفل محفوظ ، �سمك الأن�سوفة ، بقول محفوظة ، زبدة، زبدة الكاكاو  
زبدو فول �سوداين ، حلوم مطبوخة ، جبنة، رقائق فواكه، رقائق بطاطا، جوز هند جمفف  
من  معدة  غذائية  منتجات   ، بي�ص  متور،  مخفوقة،  ق�سدة  الذرة،  زيت  الهند،  جوز  زيت 
ال�سمك ، �سمك محفوظ ، �سمك معلب ، فواكه محفوظة، فواكه مثلجة ، فواكه معلبة ، 
جيالتني)هالم( للطعام،خيار مخلل، مربيات ، حلوم، حلم معلب ، حليب ، منتجات حليب، 
زيت زيتون للطعام، مخلالت، حلوم دواجن غري حية، �سردين، �سوربات،زيت عباد ال�سم�ص 

للطعام، �سمك تونا ،لنب رائب)زبادي(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مازن محمد باحارث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144244
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فلفل حلو ، يان�سون ،ب�سكويت، كيك، حلوى ، علكة ، رقائق )منتجات حبوب( ، �سوكولتة، 
قهوة، توابل، ملح، بو�سار)جب الذرة( ، ك�سرتد، دقيق، حالوة طحينية، ع�سل نحل ، �سوفان 
مق�سر، جلي فواكه )حلويات(، كت�ساب )�سل�سة(، معكرونة، مايونيز، اأرز ، �سل�سة بندورة 

توابل، �سكر، تابيوكا، �ساي، خل، طحني قمح ، خمرية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مازن محمد باحارث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144245
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتقدمي  والإعالن  الدعاية  مواد  ون�سر  والإعالن  الدعاية  مواد  وحتديث  واإعالن  دعاية 
املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني( وعر�ص ال�سلع على 
الدعاية  مواد  ون�سر  املبا�سر  بالربيد  والإعالن  بالتجزئة  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل 
واأبحاث  والت�سويق  اأو دعائية  لغايات جتارية  املعار�ص  العينات وتنظيم  والإعالن وتوزيع 
املبيعات والإعالن والدعاية  اأو ترويج  الدعاية والإعالن  اإعداد مناذج  الت�سويق وخدمات 
املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر والدعاية والإعالن اخلارجي وعر�ص ال�سلع على و�سائل 
الدعاية  الدعاية والإعالن ون�سر ن�سو�ص  اأفالم  واإنتاج  بالتجزئة  الت�سال لغايات بيعها 
والإعالن و الدعاية والإعالن و وكالت الدعاية والإعالن و اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن 
وكتابة ن�سو�ص الدعاية والإعالن والإعالن بالراديو وتاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي 
والدعاية  الهاتف  عرب  الت�سويق  وخدمات  )لالآخرين(  املبيعات  وترويج  الت�سال  و�سائل 

والإعالن عرب التلفزيون. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيئة امللكية ملحافظة العال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عود ديونز، �سارع عمرو ال�سمريي، حي ال�سفارات، وحدة 7747، رقم 

1، الريا�ص 3357-12512- اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144246

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سناعية والدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب 

واخلبز واملعجنات واحللويات وال�سكر والدب�ص وال�سل�سات )التوابل( وبهارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأولد بدوي )�ساي العرو�سة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

ق�سم  3 مكرر-  الوزراء 1157 عمارة  - مربع  �سرياتون هيلوبولي�ص  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

النزهة - القاهرة، جمهوريةم�سر العربية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144247
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتقدمي  والإعالن  الدعاية  مواد  ون�سر  والإعالن  الدعاية  مواد  وحتديث  واإعالن  دعاية 
املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني( وعر�ص ال�سلع على 
الدعاية  مواد  ون�سر  املبا�سر  بالربيد  والإعالن  بالتجزئة  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل 
واأبحاث  والت�سويق  اأو دعائية  لغايات جتارية  املعار�ص  العينات وتنظيم  والإعالن وتوزيع 
املبيعات والإعالن والدعاية  اأو ترويج  الدعاية والإعالن  اإعداد مناذج  الت�سويق وخدمات 
املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر والدعاية والإعالن اخلارجي وعر�ص ال�سلع على و�سائل 
الدعاية  الدعاية والإعالن ون�سر ن�سو�ص  اأفالم  واإنتاج  بالتجزئة  الت�سال لغايات بيعها 
والإعالن والدعاية والإعالن ووكالت الدعاية والإعالن و اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن 
وكتابة ن�سو�ص الدعاية والإعالن والإعالن بالراديو وتاأجري وقت للدعاية والإعالن فـي 
والدعاية  الهاتف  عرب  الت�سويق  وخدمات  )لالآخرين(  املبيعات  وترويج  الت�سال  و�سائل 

والإعالن عرب التلفزيون. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيئة امللكية ملحافظة العال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ،7747 وحدة  ال�سفارات،  حي  ال�سمريي،  عمــرو  �سارع  ديونــز،  عــود  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
رقم 1، الريا�ص 3357-12512- اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144335
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفيتامينات واملعادن واملكمالت الغذائية وم�ستح�سرات الرعاية ال�سحية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوريتانز برايد ، اأنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،11779 واي  اأن   ، افينيو،رونكونكوما  تاون  �سميث   2100 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144409
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحل�سائ�ص  والقوار�ص  والديدان  والفطريات  واحل�سرات  والآفات  الأع�ساب  مبيدات 
وم�ستح�سرات لأبادة احل�سرات والأع�ساب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يو بي األ كوربوري�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: موري�سيو�سية

بورت  �سرتيت،  با�ستور  لوي�ص  بلدينغ،  نيوبورت  اخلام�ص،  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
لوي�ص ، موري�سيو�ص

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144411
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 األ كوربوري�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: موري�سيو�سية

بورت  �سرتيت،  با�ستور  لوي�ص  بلدينغ،  نيوبورت  اخلام�ص،  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
لوي�ص ، موري�سيو�ص

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143326
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ساي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوليتي �سيلون )برايفيت( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سريالنكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ب 14, �ستي�سن رود, واتاال, �سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143643
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأطعمة اخلفيفة القائمة على البطاط�ش ورقائق البطاط�ش, االأطعمة اخلفيفة القائمة 
على اخل�سار والرقائق,  االأطعمـة اخلفيفة اجلاهزة لالأكل والتي تتكون اأ�سا�سا من 
اأو توليفات منها   البطاط�ش والرقائق واملك�سرات ومنتجات اجلوز والبذور واخل�سراوات 
ورقائق  اخل�سار,  ورقائق  املقرم�سة,  البطاط�ش  ورقائق  البطاط�ش,  رقائق  ذلك  فـي  مبا 
القلقا�ش, ورقائق البطاط�ش, وتغمي�سات الوجبات اخلفيفة وال�سل�سات, وخلطات الوجبات 

اخلفيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكان �ساموا

 10577 نيويورك  والية  بريت�سيز  مدينة  رود  هيل  اندر�سون   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحده االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143858
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت وكرميات  االأ�سا�سية,  والزيوت  العطور  والد�ش,  اال�ستحمام  ال�سابون, م�ستح�سرات 
وم�ستح�سرات للب�سرة, م�ستح�سرات العالج بالروائح, م�ستح�سرات التدليك م�ستح�سرات 
اإزالة ال�سعر م�ستح�سرات الت�سمري والوقاية من ال�سم�ش,  العناية بالب�سرة م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات العناية بال�سفاه م�ستح�سرات تواليت غري طبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بي ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سناليت , ويرال , مري�سي�سايد �سي ات�ش 62 4 زد دي, اململكة 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143862
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املحرك(,  من  )اأجزاء  املوزع  غطاء  الربية,  للمركبات  املولدات  للمحركات,  الهواء  فالتر 
املركبات,  ملحركات  معدنية  غري  ح�سوات  املركبات,  ملحركات  الوقود  فلرت  املحرك,  �سمام 
بكونها  املكب�ش  حلقة  للمحركات,  الزيت  فلرت  واملحركات,  للموتورات  الت�سغيل  مفاحت 
م�سد   , للمحركات  التوقيت  �سري  املركبات,  ملحركات  االإ�سعال  �سمعات  املحرك,  من  اأجزاء 
�سري التوقيت للمركبات الربية, م�سخة مياه للمركبات الربية, قاب�ش املروحة ملحركات 
ال�سيارات, راأ�ش دوار مل�سخة حقن الوقود, كامتات �سوت املوتورات واملحركات , اأ�سطوانات 
االأ�سطوانة,  روؤو�ش  اأغطية  الزيت,  اأوعية  االأ�سطوانات,  مكاب�ش  واملحركات,  للموتورات 
مربدات  ال�سحب,  موا�سري  املحركات,  عوادم  م�سعبات  التدوير,  اأذرع  املحركات,  اأغطية 
للموتورات  )التربيد(  م�سعاعات  الداخلي,  االحرتاق  ملحركات  االحرتاق  �سمعات  الزيـت, 

واملحركات, معدات االإ�سعال ملحركات االحرتاق الداخلي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نو 2 تاكارات�سو كاناجاوا- كو يوكوهاما- �سي كاناجاوا - كن, اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143863
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبادات املكابح للمركبات الربية, اأقرا�ش املكابح الدوارة للمركبات الربية, ح�سوات املكابح 
الربية,  للمركبات  القاب�ش  اآليات  الربية,  للمركبات  التع�سيق  ترو�ش  الربية,  للمركبات 
محركات الت�سغيل للمركبات الربية, ممت�سات ال�سدمات للمركبات الربية, دعامات تعليق 
للمركبات, و�سالت �ساملة للمركبات الربية, �سيور نقل ال�سرعة للمركبات الربية, �سفرات 
م�ساحات الزجاج االأمامي للمركبات, عبوات اإعادة ملء �سفرات م�ساحات الزجاج االأمامي 
للمركبات, اأ�سطوانة املكابح للمركبات الربية, عجالت للمركبات الربية, و�سالت ال�سرعة 
ال�سكك  على  اأو  البحري  اأو  اجلوي  اأو  الربي  للنقل  مركبات  الربية,  للمركبات  الثابتة 
املركبات  لل�سيارات, محركات  الهيكلية  القطع  الكهربائية,  املركبات  ال�سيارات,  احلديدية, 

الربية, املحركات للمركبات الربية, اأج�سام املركبات, هياكل املركبات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نو 2 تاكارات�سو كاناجاوا - كو يوكوهاما- �سي كاناجاوا - كن, اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143894
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143897

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143898

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143899
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143901
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املزروعة  اللحوم  الزراعة اخللوية,  التي يتم احل�سول عليها من  اللحوم  حلوم م�ستنبتة, 
فـي املخترب اللحوم امل�ستزرعة وهي حلم البقر وحلم اخلنزير والدواجن وحلوم الطرائد 
واملاأكوالت البحرية واملحار, اللحوم التي يتم احل�سول عليها من الزراعة اخللوية, وهي 
حلم البقر, وحلم اخلنزير, والدواجن , اللحوم وطيور ال�سيد, واملاأكوالت البحرية واملحار  
اللحوم املزروعة فـي املخترب, وهي حلم البقر, وحلم اخلنزير, والدواجن, اللحوم وطيور 

ال�سيد , واملاأكوالت البحرية واملحار.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اييت ج�ست, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,94110 ايه  �سي  فران�سي�سكو,  �سان  فول�سوم,  �سارع   2000 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144085

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوظة, احللويات املثلجة امل�سنوعة من املاء حلويات جممدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر اى بى هولدينجز بى فى 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وينا 3013 , 455, ال روتريدام, هولندا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144086

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144087

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144088

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144089
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متعددة  منظفات  املنزلية,  التنظيف  م�ستح�سرات  االأطباق,  لغ�سالة  الغ�سيل  م�سحوق 
الغ�سيل, م�ستح�سرات  امل�ستخدمة فـي  التبيي�ش واملواد االأخرى  االأغرا�ش, م�ستح�سرات 
التنظيف والتلميع واجللي والك�سط, ال�سابون والعطور والزيوت االأ�سا�سية وم�ستح�سرات 

التجميل وغ�سول ال�سعر ومعجون االأ�سنان.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

املتحدة  الواليات   ,10022 نيويورك   , نيويورك   , اأفينيو  بارك   300 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144090
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144091

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144092

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

الواليات   ,18370 بن�سلفينيا  �سويفتواتر,  درايف,  دي�سكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144140
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدهانات والطالءات واملينا والورني�سات, مواد التلوين, الطالء املائي, واللك والورني�ش 
اخل�سب  وبقع  لالأخ�ساب  حافظة  مواد  والورني�ش,  الطالء  جتفيف  ومواد  م�ستح�سرات 
مخففات  للقاذورات,  امل�سادة  والدهانات  للقاذورات  امل�سادة  الرتاكيب  للتاآكل,  امل�سادة 

الب�سائع املذكورة اأعاله, املواد احلافظة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فيلبريويغ 76, 6824 بي ام ارنهيم, هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144141
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو بال�ستيكية عاك�سة للحرارة لال�ستخدام على نوافذ املركبات,  اأو م�سيئة  اأغ�سية ملونة 
للتغليف,  لي�ست  البال�ستيك  اأغ�سية من  املركبات,  لنوافذ  ال�ساطع  ال�سوء  اأغ�سية حلجب 
لالرجتاج,  ما�سة  مطاطية  م�سدات  الواقية,  االأبواب  �سيور  مركبات  املطاطية,  احللقات 
احل�سو امل�سرتك لالأنابيب, مركبات كيميائية الإ�سالح فتحات الت�سرب, احل�سوات, ال�سدادات, 
للو�سالت  الت�سرب  منع  مركبات  جزئيا,  املعاجلة  املكابح  بطانات  العازلة,  الربط  حلقات 
اأعمدة  بال�ستيكية,  األواح  بال�ستيكية,  اأنابيب  لالأنابيب,  معدنية  غري  و�سالت  املف�سلية, 
اأنابيب مرنة, املواد غري املو�سلة للحفاظ على احلرارة,  اأ�سرطة بال�ستيكية,  بال�ستيكية, 
مركبات ملنع االإ�سعاع احلراري, مواد عازلة لل�سوت, األواح واأنابيب للعزل احلراري, مواد 

عازلة, ح�سوات للو�سالت التمددية, مواد ح�سو م�سنوعة من املطاط اأو البال�ستيك.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144142

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات للعناية بال�سيارات و�سيانتها, املواد الال�سقة ال�سناعي, االأ�سمنت الال�سق, غازات 

التربيد, �سوائل منع التجمد, مربدات محركات املركبات, مواد مزيلة للبقع عن االأن�سجة, 

ال�سوائل الهيدروليكية مبا فـي ذلك �سائل املكابح, �سوائل نقل احلركة, �سوائل توجيه املقود, 

ال�سيارات, م�سافات كيميائية لزيوت  التع�سيق, م�سافات كيميائية لوقود  �سوائل ق�سبان 

املحركات, املنظفات امل�سافة اإلى البنزين, مواد م�سادة للطرق ملحركات االحرتاق الداخلي, 

املواد الكيميائية الإزالة الكربون من املحرك, م�ستح�سرات االقت�ساد فـي ا�ستهالك الوقود, 

م�ستح�سرات منع الغليان ملربدات املحركات, محلول غ�سيل الزجاج االأمامي, بخاخ لنفخ 

اإطارات ال�سيارات و�سد الثقوب ال�سغرية, مثبطات ال�سداأ لنظام تربيد ال�سيارات, مانعات 

الت�سرب لنظام تربيد ال�سيارات, اأ�سمنت ال�سد لل�سيارات, م�ستح�سرات وم�سافات معاجلة 

الكيميائي,  ال�سيارات  وقود  نظام  منظفات  الديزل,  ووقود  للبنزين  الكيميائية  املحركات 

الهوائية,  االإطارات  الإ�سالح  املطاطي  االإ�سمنت  الكيميائية,  ال�سيارات  محركات  منظفات 

مواد �سد واإغالق العجالت, مواد �سد الثقوب فـي االإطارات, زيوت ت�سحيم املكابح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144143
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاقات  حافظات  اجللدية,  احلقائب  النقدية,  لالأوراق  اجليب  محافظ  الظهر,  حقائب 
ال�سكل,  اأ�سطوانية  القما�سية  احلقائب  الربيد,  �سعاة  حقائب  احلمل,  حقائب  االأعمال, 
لفرتة  ال�سفر  عند  للمالب�ش  �سغرية  حقائب  االأمتعة,  حقائب  االألب�سة,  حمل  حقائب 
الرتحال  حقائب  الثياب,  �سناديق  النقود,  محافظ  املظالت,  احلمل,  حقائب  ق�سرية, 
حقائب  ذلك  فـي  مبا  املقلدة,  واجللود  اجللود  من  م�سنوعة  ب�سائع  ال�سفر,  وحقائب 
الريا�سيني, احلقائب الريا�سية, حماالت الكتف حلمل االأطفال, حقائب ال�ساطئ, حقائب 
الكتب, حقائب حفاظات االأطفال, حقائب للتخييم, احلقائب لل�ساالت الريا�سية, حقائب 
احلمل, احلقائب املدر�سية, حقائب اخل�سر ذات االأ�سكال املبتكرة, احلقائب املحمولة على 
الظهر, احلقائب املعلقة على اخل�سر, اأكيا�ش الت�سوق, محافظ النقود ال�سغرية التي تو�سع 
التجميل,  م�ستح�سرات  الكتف, حقائب  على  تعلق  التي  احلقائب  اليد,  حقائب  باجليب, 
حقائب امل�ستندات وامللفات, حافظات بطاقات االئتمان, حافظات جوازات ال�سفر, حافظات 
املفاتيح, حافظات العمل املعدنية, حقائب م�ستح�سرات التجميل, املظالت ال�سم�سية, ع�سي 
امل�سي, حقائب احلمل, رقع التعليق حلقائب ال�سفر, حافظات املفاتيح وحامالت بطاقات 

العمل, االأحزمة, حقائب االأدوات اجللدية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144144
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غري  املفاتيح  حامالت  املعدنية,  غري  املفاتيح  عالقات  املعدنية,  غري  املفاتيح  �سال�سل 
املعدنية, حلقات املفاتيح غري املعدنية, رقع املفاتيح غري املعدنية, لوحات اأرقام ال�سيارات 
و�سائد  بال�ستيكية,  اأعالم  ال�سور,  واإطارات  البال�ستيكية,  االأ�سماء  �سارات  املعدنية,  غري 
اللوحات  الطاوالت,  الكرا�سي,  و�سائد  الو�سائد,  الكرا�سي,   , الطويلة  الكرا�سي  املقاعد, 
االأدوات  ثلج,  كرات  املالب�ش,  عالقات  معاطف,  عالقات  االألعاب,  �سناديق  االإر�سادية, 
عزقات  الرباغي,  املقاب�ش,  املرب�سمة,  امل�سامري   , ال�سد  حلقات  حتديدا:  البال�ستيكية, 
االأ�سطوانية  االأكمام  النواب�ش,  الناب�سية,  ال�سد واالإحكام  الرباغي وم�ستلزماتها, حلقات 
غري  الكابالت  اأغطية  امل�سننة,  االأقرا�ش  العزقات,  الطويلة,  التثبيت  م�سامري  الالقطة, 
املعدنية, البكرات, احلماالت, االأنابيب وامل�سابك, لوحات عدادات املركبات, املقاعد واأحزمة 
التخييم,  كرا�سي  الهوائية,  الفر�سات  للتخييم,  النوم  اأكيا�ش  للمظالت,  حماالت  املقاعد, 
حلمل  االأرفف  املعدنية,  غري  اخليم  اأوتاد   , والو�سائد  املخدات  للطي,  القابلة  الكرا�سي 
امل�سنوعة  اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  )غري  الب�سائع   , واملرايا  واالأثاث,   , واملقايل  القدور 
من اخل�سب, والفلني, والق�سب , واخليزران, واالأملود, وال�سدف, الكهرمان, واأم الالآيلء, 
اأكيا�ش النوم, الرباميل, غري املعدنية, منا�سد العمل, لوحات االأرقام, غري املعدنية, زينة 
االأطعمة امل�سنوعة من البال�ستيك, اأ�ساور تعريف الهوية غري املعدنية, م�ستلزمات االأثاث 
الدروج,  �سحب  مقاب�ش  اخلزفية,  املقاب�ش  املعدنية,  غري  االأبواب,  لوازم  املعدنية,  غري 
واالأثاث, اأ�سرة لالأطفال, احلا�سنات, اأ�سرة االأطفال حديثي الوالدة, طاوالت تغيري املالب�ش 
لالأطفال, الكرا�سي املرتفعة, الكرا�سي الهزازة, حامالت االأطفال, طاوالت تغيري مالب�ش 
املخزنة,  الثياب  اأغطية  العر�ش,  لوحات وحماالت  ال�سناديق,  االأ�سرة,  �سرا�سف  االأطفال, 
الكرا�سي القابلة للطي, ق�سبة )م�سا�سة(لل�سرب, املراوح لال�ستخدام ال�سخ�سي, ال�سالل 
الكبرية, م�ساند الراأ�ش, لوحات لتعليق املفاتيح, اخلزائن املعدنية لالأغرا�ش ال�سخ�سية, 
األواح اجلدران التزيينية, التماثيل  اأو البال�ستيك,  االأقفال, لوحات االإعالن من اخل�سب 
القواطع  البال�ستيك,  اأو  اجل�ش  ال�سمع,  اخل�سب,  من  امل�سنوعة  ال�سغرية  والتماثيل 

املنف�سلة, حماالت القناين غري املعدنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144145
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحم م�ساد لل�سداأ لل�سيارات , الدهانات والطالءات ال�سفلية لهيكل ال�سيارة , امل�ستح�سرات 
الواقية  وامل�ستح�سرات  للمعـــادن,  للتلطيــخ  امل�ســادة  وامل�ستح�ســـرات  للتاآكـــل,  امل�ســـادة 
اخلارجية والداخلية للمركبة وغريها من الطالءات الواقية , والطالء املانع للتاآكل الذي 
يباع كمكون من مكونات دوارات الفرامل للمركبات االأر�سية , م�ستلزمات االإطارات , مينا 

ال�سيارات دهانات ال�سيارات طبقة مركبات ال�سفلية لل�سيارات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144146
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأواين الزجاجية, اأكواب ال�سرب ذات املقاب�ش, اأوعية امل�سروبات املعزولة لل�سفر, القوارير, 
نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  املطبخ  ال�ستخدامات  اأو  املنزلية  لال�ستخدامات  واأوعية  اأواين 
اأو الدهان(, الزجاج  اأو مطلية بها(, االأم�ساط واالإ�سفنج, الفرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
غري امل�سغول اأو �سبه امل�سغول )با�ستثناء الزجاج امل�ستخدم فـي البناء(, �سناديق م�سنوعة 
الكري�ستال,  من  م�سنوعة  منزلية  اأوعية  للم�سروبات,  زجاجية  اأواين  الكري�ستال,  من 
اأوعية منزلية م�سنوعة من اخلزف, اأوعية منزلية م�سنوعة من الفخار, اأكواب امل�سروبات 
امل�سنوعة من اخلزف, اأكواب امل�سروبات امل�سنوعة من الفخار, اأكواب امل�سروبات امل�سنوعة 
مركبات  ثمينة,  معادن  من  لي�ست  امل�سغوطة  البودرة  علب  عطور,  بخاخات  الزجاج,  من 
�سغرية م�سنوعة من الكري�ستال بكونها مواد زينة, اأعواد االأ�سنان, الزجاج لنوافذ املركبات, 
االأواين الزجاجية للم�سروبات, قوارير زجاجية اأو بال�ستيكية, االأباريق, ال�سحون املجوفة, 
واملبي�ش,  ال�سكر  اأطقم  القهوة,  اأكواب  االأكواب,  املو�سوعة حتت  الواقية  القطع  االأطباق, 
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اأكواب ال�سرب للر�سع, اأوعية الكعك املحلى, ال�سرياميك, التماثيل من الزجاج واخلزف, 
اأباريق القهوة غري الكهربائية, �سالل النفايات الورقية, الدالء البال�ستيكية, اأرفف احلمام, 
علب ال�ساي, قوالب الكعك, معدات تقدمي الكعك, املقا�سف, خالطات الكوكتيل, االأوعية 
العازلة للحرارة لالأغذية اأو امل�سروبات, قطاعات الكعك املحلى, نازعات ال�سدادات الفلينية, 
ال�سرب,  قوارير  للم�سروبات,  الزجاجية  االأواين  فارغة,  تباع  البال�ستيكية  املياه  زجاجات 
اأواين املوائد, اأواين املطبخ, مبا فـي ذلك مرقاق العجني, املالعق, اأدوات التقليب, خفاقات 
ذلك  فـي  مبا  الطهي,  اأواين  الطعام,  و�سناديق  الطعام  اأوعية  ال�سابون,  اأوعية  البي�ش, 
القدور, مقايل القلي , اأباريق القهوة, االأكواب, اأواين الطبخ, ال�سوايات, م�سابك الغ�سيل, 
وال�سراب,  والطعام  للنقود  محمولة  و�سناديق  اأوعية  االأفران,  قفازات  ال�سواء,  م�ساكات 
املجوهرات, منتجات العناية ال�سخ�سية, منتجات التنظيف, ال�سلع املنزلية و�سلع املطبخ, 
اإزالة  قما�ش  الغبار,  ملامات  الغبار,  نف�ش  فرا�سي  املكان�ش,  التنظيف,  الأغرا�ش  االأدوات 
الغبار, قما�ش التنظيف, حمامات الر�سع املحمولة, االأحوا�ش املغا�سل, اأقفا�ش للحيوانات 
املنزلية, االأجرا�ش املعلقة التي حتركها الرياح, املزهريات, اأوعية ال�سقي, قوارير الزهور, 
الكعك  اأوعية  والفلفل,  امللح  القناين, مر�سات  االأحذية, فتاحات  امل�ساعدة الرتداء  معدات 
املناديل,  حماالت  ال�سواين,  القوائم,  ثالثية  الطبخ  حماالت  املالعق,  م�ساند  واحللوى, 
مالعق �سكب الطعام, برادات امل�سروبات, اأوعية املياه وامل�سروبات, �سناديق التربيد املحمولة, 
دالء الثلج, �سواين تكوين الثلج, حماالت القناين, اأكواب من الورق والبال�ستيك, االأطباق, 
املعدنية,  املقاب�ش  الزجاج واخلزف والفخار,  امل�سنوعة من  الفنية  الزينة واالأعمال  مواد 
اخلطافات, الزجاج املزخرف للزينة, ال�سالل, علب القمامة, الالفتات وال�سارات وال�سعارات 
احلافظة  االأوعية  الكوكتيل,  حتريك  مالعق  املحمولة,  املربدات  اخلزفية,  اأو  الزجاجية 

للحرارة لالأطعمة وامل�سروبات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144147
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باملركبات,  للعناية  كلها  والوقاية  اجللي,  والك�سط,  والتلميع,  التنظيف,  م�ستح�سرات 
وعطور رجالية ون�سائية لال�ستخدام ال�سخ�سي, مياه التواليت, ماء عطركولونيا, عطر, 
منتجات تنظيف ال�سيارات مبا فـي ذلك منظفات تنظيف ج�سم ال�سيارة ومنظفات املحرك 
من  واقية  وطالءات  منظفات  الزجاج  منظفات  ال�سيارات  ملمعات  ال�سا�سية,  ومنظفات 
الفينيل واجللود, منظفات ال�سجاد منظفات عجالت ال�سيارات م�ستح�سرات اإزالة احل�سرات 
والقطران وال�سمغ , منظفات الفرامل منظفات املكربن مزيالت ال�سحوم, منظفات اليد 

كرميات ومرطبات احلاجز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144148
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيام, حبال غري معدنية, اأكيا�ش لنقل وتخزين املواد باجلملة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144149
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوقود  كيميائية  غري  اإ�سافات  الرتو�ش  معدات  لالأحزمة,  االنزالق  منع  م�ستح�سرات 
اأو  اأو زيوت ت�سحيم  املحرك, منتجات العناية بال�سيارات و�سيانتها التي تتكون من زيوت 
�سحوم, الزيوت وال�سوائل ذات االأ�سا�ش الزيتي للمحركات وناقالت احلركة, زيت املحرك, 

البنزين ووقود الديزل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144150
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سفة اجلولف والبطانيات واأعالم القما�ش, املن�سوجات االأقم�سة,الفرا�ش , الكتان , املنا�سف  
والالفتات,  واالأعالم  القما�ش  �سارات  الوجه,  غ�سيل  فـي  ت�ستخدم  التي  احلمام,  بيا�سات 
اأغطية ف�سفا�سة لالأثاث لتغطية الو�سادة, االأغطية املراد ملوؤها بحبيبات البولي�سرتين 
لت�سكيل املقاعد والو�سائد, اأغطية االأثاث من املن�سوجات �ستائر من املن�سوجات واالأقم�سة  
ال�ستائر  الو�سائد,  اأكيا�ش  ال�سرير,  حلاف  االأ�سرة,  مالءات  منزلية,  بيا�سات  مناديل, 
الدو�ش,  �ستائر  املائدة,  اأغطية  ال�ستائر,  الن�سيجية,  ال�ستائر  املن�سوجات,  من  اجلدارية 
�سعارات بال�ستيكية, منا�سف ال�ساي, منا�سف وح�سائر بار مبا فـي ذلك ح�سائر االألواح ذات 

الدعامة املطاطية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144151
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�سل تعليق املفاتيح املعدنية, عالقات املفاتيح املعدنية, حلقات املفاتيح املعدنية, املفاتيح 
النقود  �سناديق  املزينة,  املعدنية  ال�سناديق  املعدنية,  املركبات  لوحات  اإطارات  املعدنية, 
املعدنية, احل�ساالت املعدنية, م�سابك معدنية للنقود, �سبائك من معادن �سائعة, االأنابيب 
الفوالذية, االأقفال املعدنية للمركبات, النواب�ش املعدنية, احلاويات املعدنية, اأجهزة ال�سد 
املعدنية لهياكل ال�سيارات املعدنية, االإ�سارات املعدنية, لوحات اال�سطفاف املعدنية, اإ�سارات 
ال�سوارع املعدنية, احلاويات املعدنية, التماثيل واملنحوتات املعدنية للزينة, اأجرا�ش معدنية, 
لوحات  املعدنية,  الكوؤو�ش  معدنية,  اأقفال  لالأبواب,  معدنية  مقارع  املعدنية,  ال�سال�سل 
االأنابيب  �سبكات  املعدنية,  االأنابيب  املعدنية,  االأدوات  معدنية,  خزنات  املعدنية,  االأ�سماء 
العزقات  املعدنية,  الرباغي  لل�سيارات,  جميعها  امل�ستخدمة  املعدنية  واملوا�سري  املعدنية, 
وال�سد  الربط  ومثبتات  املعدنية  الربط  اإحكام  حلقات  املعدنية,  التثبيت  براغي  املعدنية, 

املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144153
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االآالت وعدد االآالت, املحركات )لي�ست للمركبات الربية(, مقرنات االآالت وال�سيور )با�ستثناء 
املركبات الربية(, معدات زراعية, اأجهزة تفقي�ش البي�ش, التوربينات, املحامل, امل�سخات, 
فرا�سي  احلركة,  نقل  ق�سط  البخاخات,  الفالتر,  الزيت,  ت�سرب  منع  حلقات  ال�سمامات, 
املولدات الكهربائية, الكاربوريرتات, راديرتات التربيد ملحركات االحرتاق الداخلي, مراوح 
اأ�سطوانات املحركات, �سال�سل وعجالت نقل احلركة,  التربيد, مولدات كهربائية, روؤو�ش 
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�سال�سل القيادة, ق�سط للمولدات الكهربائية, واملولدات الكهربائية, اأجهزة االإ�سعال, موؤقت 
االإ�سعال, املحاقن, الكامتات, ق�سط املراوح, مكاب�ش املحركات, ب�ستونات املحرك, ال�ساغطات, 
املاآخذ بكونها اأجزاء من املحركات, اأجهزة واأدوات للتحكم فـي املوتورات واملحركات, محركات 
االحرتاق الداخلي )لي�ست للمركبات الربية(, جهاز االإ�سعال ملحركات االحرتاق الداخلي, 
التوهج,  �سمعات  املركبات,  ملحركات  االإ�سعال  �سمعات  املركبات,  ملحركات  االإ�سعال  جهاز 
�سريط �سمعات االإ�سعال, كابالت التو�سيل, امل�سخات )اآالت(, �ساغطات الهواء, �ساغطات 
للثالجات, املحامل, ال�سمامات, حلقات الت�سحيم, مكاب�ش املحركات, فالتر زيوت املحرك 
)للمركبات(, مر�سحات الهواء )للمركبات(, م�سخة زيت املحرك )للمركبات(, التوربينات, 
بخاخات )اأجزاء من املوتورات واملحركات( عجالت القيادة )اأجزاء من املوتورات واملحركات(, 
�سال�سل القيادة )اأجزاء من املوتورات واملحركات(, خزانات الوقود فـي ال�سيارات, اأ�سطوانات 
مراوح  �سيور  الربية,  للمركبات  االأمامي  الزجاج  مم�سحة  محركات  لل�سيارات,  املحرك 
اأجهزة  للمحركات,  االإ�سعال  مغناطي�سات  البديل,  التيار  مولدات  واملحركات,  املوتورات 
�سوت  كامت  واملحركات,  للموتورات  التلوث  مقاومة  اأجهزة  واملوتورات,  املحركات  ت�سغيل 
ملحرك ال�سيارات, عوادم راديرتات تربيد محرك ال�سيارات للموتورات واملحركات, مرابط 
ال�سد واالإغالق, �سيور للمحركات ومحركات االحرتاق الداخلي, م�سخة مياه للمركبات, 
اأجهزة التحكم الهيدروليكية لالآالت, املوتورات واملحركات, اأجهزة التحكم الهوائي لالآالت, 
املرفقي  العمود  اال�ستخدامات,  متعددة  املرابط  هوائية,  مكثفات  واملحركات,  املوتورات 
ال�سيارات,  ملحركات  املوازنة  عجلة  ال�سيارات,  ملحركات  احلدبات  عمود  ال�سيارة,  ملحركات 
ممت�ش ال�سدمات, ق�سبان و�سل االآالت, املوتورات واملحركات, �سابطات ال�سرعة لالآالت, 
املحركات واملوتورات, ماكنات االإغالق املحكم, معدات الت�سحيم, ملفات االإ�سعال ملحركات 

االحرتاق الداخلي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144154
فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابك اأحزمة لي�ست من معادن ثمينة للمالب�ش, و�سارات يجب ارتداوؤها لي�ست من معادن 
ثمينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144155
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والقفازات,  الر�سمية,  القم�سان  املعاطف,  الطواقي,  املريالت,  تت�سمن,  التي  املالب�ش, 
الياقات,  ذات  القطنية  القم�سان  العنق,  ربطات  ال�سرتات,  القبعات,  الغولف,  قم�سان 
مالب�ش  اللفحات,  االأرواب,  املطر,  من  الواقية  واملعاطف  املطر,  من  الواقية  املالب�ش 
الريا�سية  الكنزات  الف�سفا�سة,  الريا�سية  ال�سراويل  ال�سم�ش,  واقيات  ال�سبا�سب,  النوم, 
القدم,  واألب�سة  الراأ�ش,  واأغطية  الق�سرية,  االأكمام  ذات  القم�سان  الكنزات,  الف�سفا�سة, 
بدالت  الداخلية,  املالب�ش   , واجلوارب  الرياح,  من  الواقية  املالب�ش  الكنزات,  القم�سان, 
قيادة ال�سيارات, ومالب�ش العمل الكاملة بكونها قطعة واحدة, البدالت, اجلوارب الن�سائية 
الطويلة, اجلوارب الطويلة, ال�سراويل الق�سرية , القم�سان بدون اأزرار, املالب�ش العلوية, 
للماء  امل�سادة  املعاطف  الرداءات,   , الف�ساتني   , التنانري  البنطلونات,  عري�سة,  بنطلونات 
االأرواب  العنق,  على  تلف  التي  اللفحات  املحبوكة,  االألب�سة  اأكمام,  بدون  ال�سرت  والبلل, 
لالأطفال,  مريالت  الر�سع,  واالأطفال  االأطفال  األب�سة  اال�ستحمام,  واأرواب  الن�سائية, 
 , اال�سرتخاء  مالب�ش  الريا�سية,  االأن�سطة  مالب�ش  الريا�سية,  املالب�ش  ر�سمية,  مالب�ش 
مالب�ش النوم, ال�سرت ال�سوفية املحبوكة, ال�سرتات بدون اأكمام , مناديل قما�سية, االأحزمة, 
مالب�ش  اجلينز,  األب�سة   , ال�سيقة  املالب�ش  لالأ�سابع,  اأماكن  بدون  القفازات  والقفازات, 
تت�سمن  التي  القدم  واألب�سة  املعا�سم,  ع�سبات  ال�سباحة,  مالب�ش  العنق,  ربطات  الرقبة, 

االأحذية, وال�سنادل, واجلزمات, االأحذية الريا�سية اخلفيفة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144156
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الثابتة  الربط  مفاتيح  واملقاب�ش,  ال�سقاطات  اأطقم  الكما�سات,  الرباغي,  مفكات  املطارق, 
امل�سامري   تثقيب  اأدات  اأزاميل,  منا�سري,  واملعدن,  للخ�سب  مربدات  للتعديل,  والقابلة 
اآالت  امل�سابك  م�سد�سات  االأ�سا�سية,  العواميد  عن  الك�سف  اأدوات  وال�سرائط,  والدبابي�ش 
تق�سري االأ�سالك , والقواطع , واآالت التجعيد, مفكات ال�سواميل والرتو�ش, اأدوات �سبط 
الوظائف,  متعددة  اأدوات  االأدوات,  وحقائب  االأدوات  اأحزمة  االأقنعة,  امل�سابك,  امل�ستوى, 
كما�سة, القواطع ال�سلكية, محركات مقاب�ش قابلة للطي, مق�ش محمل بزنربك, مفكات 

الرباغي , مربد, فتاحة زجاجات, علب, من�سار اخل�سب, حلقات احلبال.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144157

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية اأر�سية, اأغطية الأر�سية املركبات, االأغطية التي تت�سمن املوكيت وال�سجاد.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144158

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي   وللت�سوير  الكهربائية,  وامل�ساحية,  واملالحية,  العلمية,  واالأدوات  االأجهزة 

الفح�ش  واأدوات  اأجهزة  االإ�سارات,  واإر�سال  القيا�ش,  والوزن,  والب�سرية,   , وال�سينمائية 

)االإ�سراف( واالإنقاذ والتدري�ش امل�ستخدمة فـي جمال ال�سيارات, اأجهزة الت�سجيل, اأقرا�ش 

االأقرا�ش  والتلفاز, م�سغالت  املذياع  اأجهزة  الكهربائية,  واملراكمات  البطاريات  الت�سجيل, 

ال�سوتية, اأجهزة قيا�ش التيار الكهربائي, اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقات, علب التو�سيالت 

فتاحات  ال�سرعة,  عدادات  الدارات,  قواطع  الكهربائية,  واالأ�سالك  الكابالت  لالإ�ساءة, 

مقايي�ش  املياه,  الكهربائية,  واملفاتيح  املحطات  الكهربائية,  اللفائف  الكهربائية,  االأبواب 

ال�سغرية,  االإلكرتونية  الرقاقات  االنحدار,  درجة  ومقايي�ش  موؤ�سرات  والوقود,  ال�سوائل 
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اأجهزة  ال�سرعة للمركبات,  اأجهزة فح�ش  االإ�سعال,  اأنظمة وقطع  اأجهزة تنظيم احلرارة, 

اخللوية,  والهواتف  النقالة  الهواتف  وتت�سمن  الهواتف  املدى,  بعيدة  االت�ساالت  واأدوات 

جمال  فـي  امل�ستخدمة  احلوا�سيب  امل�سغرة,  املعاجلات  امل�ستقبالت,  االإر�سال,  اأجهزة 

ال�سيارات, برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة فـي جمال ال�سيارات, اأنظمة مالحة ال�سيارات, 

اأنظمة حتديد املواقع العاملية وتت�سمن احلوا�سيب, اأجهزة االإر�سال, امل�ستقبالت, و�سواقات 

واجهات ال�سبكات, اأنظمة حتديد مواقع ال�سيارات, اأجهزة توفري االإ�سعارات االأوتوماتيكية 

عن بعد لفتح االأكيا�ش الهوائية, الرقاقات االإلكرتونية ال�سغرية, اأجهزة التحكم, اأجهزة 

اإ�سدار, ون�سخ, واإر�سال وت�سجيل املقاطع ال�سوتية واملرئية وقطعها فـي جمال املركبات, مبا 

فـي ذلك اأجهزة املذياع, التلفاز, اأنظمة الرتفيه واأنظمة املعلومات, وال�سماعات, م�سخمات 

ال�سوت, اأجهزة املودم, �سا�سات الفيديو, �سا�سات العر�ش البورية ال�سائلة , معدات االألعاب 

بخ�سو�ش  املعلومات  وتقدمي  االإ�سارات  واإ�سدار  االإنذار,  االإنذار,  اأجهزة  االإلكرتونية, 

التيار,  وعاك�سات  الليثيوم,  وبطاريات  القلوية  البطاريات  املركبات,  ومخاطر  عمليات 

املراكمات, الكهربائية, للمركبات, اأوعية التجميع, �سا�سات احلا�سوب امل�ستخدمة فـي جمال 

اأجهزة  العاملية,  املواقع  حتديد  اأنظمة  للمركبات,  املالحة  اأجهزة  البو�سالت,  ال�سيارات, 

االأميال,  مقايي�ش  ال�سيارات,  جمال  فـي  امل�ستخدمة  القيا�ش  اأدوات   , للمركبات,  املراقبة 

االأوتوماتيكية  املوؤ�سرات  للمركبات,  الكيلومرتات  ت�سجيل  اأجهزة  التوجيه,  بو�سالت 

للمركبات,  االأوتوماتيكية,  التوجيه,  اأجهزة  املركبات,  اإطارات  فـي  ال�سغط  النخفا�ش 

اأجهزة  الدوران,  �سرعة  قيا�ش  اأجهزة  احلرارة,  درجة  وموؤ�سرات  ال�سغط,  قيا�ش  عدادات 

الت�سخي�ش, لغري الغايات الطبية, العد�سات الب�سرية, ا�سباه املو�سالت, �سمامات امللفات 

النظارات  حتديدا:  العني,  اأغطية  الطبية,  لال�ستخدامات  لي�ست  احل�سا�سات,  اللولبية, 

اإطارات وعلب النظارات, �سال�سل النظارات الطبية, خيوط  ال�سم�سية, النظارات الطبية, 
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تعليق النظارات, العلب وغريها من اإك�س�سوارات النظارات, االأجهزة االإلكرتونية, حتديدا:  
االإلكرتونية,  املواقع  حتديد  اأجهزة  االإلكرتونية,  املنظمات  املحملة,  املو�سيقى  م�سغالت 
حافظات   ,USB الفارغة  الومي�سية  التخزين  �سواقات  االإطارات,  �سغط  قيا�ش  اأجهزة 
احلوا�سيب ال�سخ�سية املحمولة, ال�سور املتحركة, ال�سرائح الفوتوغرافية, نظارات م�سادة 
اأجهزة  التلفاز,  اأجهزة   , املذياع  واأجهزة  واحلماية,  الوقاية  وعد�سات  نظارات  للتوهج, 
العاك�سة  االأقرا�ش  والتحذير,  االإ�سارات  اإ�سدار  واأجهزة  م�سابيح  واالإر�سال,  اال�ستقبال 
املركبات,  تعطل  اإ�سارات  من  وغريها  التحذير  مثلثات  ارتداوؤها,  يتم  التي  واالأ�سرطة 
و�سرتات النجاة , اخلوذ واالألب�سة الواقية, اأجهزة الغو�ش فـي املاء, اأنابيب الغو�ش, اأقنعة 
اأجهزة  االإنذار,  اأجهزة  االإ�سعال,  وقطع  اأنظمة  لل�سباحة,  الواقية  النظارات  ال�سباحة, 
اأجهزة  املغناطي�سات,  ال�سيارات,  �سباق  وال�سماعات, محاكيات  والتحذير,  االإ�سارات  اإ�سدار 
النقالة  الهواتف  واإك�س�سوارات  قطع  النقالة,  الهواتف  املدى,  بعيدة  االت�ساالت  واأدوات 
واأجهزة  اأنظمة   , لل�سيارات,  املالحة  اأنظمة  املحمولة,  الهواتف  اأغطية  الفئة,  هذه  فـي 
االإ�سعار االأوتوماتيكي لفتح االأكيا�ش الهوائية للمركبات, برجميات احلا�سوب امل�ستخدمة 
حافظات  ال�سيارات,  و�سناعة  جتارة  فـي  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برجميات  ال�سيارات,  فـي 
وحماالت االأقرا�ش امل�سغوطة و/اأو االأ�سرطة, وحدات العر�ش االإلكرتوين للمركبات, اآالت 
الت�سوير واأجهزة املذياع, الربجميات القابلة للتحميل عرب االإنرتنت واالأجهزة الال�سلكية 
امل�ستخدمة فـي جمال ال�سيارات, الربجميات القابلة للتحميل على �سكل تطبيقات هواتف 
نقالة م�ستخدمة فـي جمال ال�سيارات, مزودات الطاقة الكهربائية للمركبات, اأجهزة �سحن 
توجيه  واأنظمة  ال�سرعة  لتثبيت  االإلكرتونية  االأجهزة  الكهربائية,  للمركبات  البطاريات 
اأجهزة  ال�سيارات,  جمال  فـي  امل�ستخدمة  االإلكرتونية  االأمان  مراقبة  اأجهزة  املركبات, 
وح�سا�سات  كامريات  الكهربائية,  بالطاقة  التحكم  اأجهزة  الكهربائية,  واالأمان  االإقفال 
ال�سوتية   املغناطي�سية, واملقاطع  البيانات  اأنظمة االإ�ساءة لل�سيارات, وحامالت  ال�سيارات, 
امل�سغوطة,  االأقرا�ش  االأقرا�ش,  الليزر,  واأ�سرطة  احلا�سوب  اأ�سرطة  املرئية,  واملقاطع 
األعاب الفيديو واألعاب  الكا�سيتات واالأ�سرطة, الت�سجيالت ال�سوتية, الت�سجيالت املرئية, 
احلا�سوب, املن�سورات االإلكرتونية القابلة للتحميل, ت�سجيالت املو�سيقى القابلة للتحميل, 
النقالة,  للهواتف  املعدة  احلماالت  النقالة,  الهواتف  اأغطية  النقالة,  الهواتف  حافظات 
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االإلكرتونية  االأدوات  الذاكرة,  , مبا يت�سمن بطاقات  ال�سيارات وقطعها  اأجهزة ت�سخي�ش 
املو�سولة فـي القاب�ش للفح�ش الت�سخي�سي للمركبات , امل�سجالت االإلكرتونية امل�ستخدمة 
املركبات  ت�سخي�ش وحتليل قطع  للقراءة,  احلا�سوب  برامج  لل�سيارات,  احلا�سوب  الأنظمة 
معلومات  الإر�سال  املركبات  فـي  املركبة  االإلكرتونية  الوحدات  املركبات,  اأنظمة  وعمليات 
الت�سخي�ش واحلالة الت�سغيلية للمركبات, االأجهزة االإلكرتونية لقراءة انبعاثات املحركات 
برجميات اأجهزة ت�سخي�ش املركبات, تطبيقات الربجميات لالت�سال بني �سائقي املركبات 
والركاب ولتن�سيق خدمات النقل, الربجميات امل�ستخدمة فـي التخطيط, مراقبة والتحكم 
النقل احل�سري, برجميات احلا�سوب التي متكن االت�سال بني املركبات واالأجهزة املت�سلة, 
مع  للتعامل  امل�ستخدمة  امل�سجلة  احلا�سوب  برجميات  ال�سخ�سية,  الرقمية  وامل�ساعدات 
امل�سجلة  احلا�سوب  ال�سوتية, برجميات  لالأوامر  ردود �سوتية  والإعداد  ال�سوتية  االأوامر 
التي تتيح االإمكانية ال�ستخدام الهواتف النقالة بدون ا�ستخدام االأيدي من خالل االأوامر 
ال�سوتية والتعرف ال�سوتي, برجميات احلا�سوب امل�سجلة التي تتيح اإمكانية االت�سال بني 
امل�ستقلة  �سبه  القيادة  لت�سهيل  االإلكرتونية  التحكم  اأجهزة   , املت�سلة  واالأجهزة  املركبات 
للمركبات الربية, املباعة كجزء ال يتجزاأ منها, البطاريات, البطاريات الكهربائية, خاليا 
الوقود, �سواحن البطاريات, بطاريات للمركبات , البطاريات الكهربائية للمركبات, خاليا 
من  ويتكون  الكهربائية  املركبات  لت�سغيل  املعيارية  البطاريات  اأنظمة  للمركبات,  الوقود 
�سكلي, حزم خاليا البطاريات القابلة لل�سحن , بطاريات قابلة لل�سحن لت�سغيل املركبات 

الكهربائية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144159
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االألعاب, الدمى, اأدوات اللعب, معدات الريا�سة, األعاب على �سكل مركبات, االألعاب على �سكل 
الغولف,  كرات  الغولف,  م�سارب  الكهربائية,  الهوائية  الدراجات  األعاب  هوائية,  دراجات 
لكرات  ركائز  الغولف,  لعبة  قفازات  الغولف,  م�سارب  حقائب  الغولف,  ريا�سة  حقائب 
الغولف, االأدوات اخلا�سة بحفر الغولف, االألعاب, الدمى, اأدوات اللعب واملعدات الريا�سية 
فـي هذه الفئة, القفازات الريا�سية, اأجهزة واأدوات التمارين الريا�سية والتدريب البدين, 
االألعاب على  الهزازة,  االأح�سنة  االألعاب,  الفئة, ح�سائر ممار�سة  فـي هذه  التنمية  األعاب 
املتقطعة,  ال�سور  اأحاجي  واأجزائها,  ال�سباق  و�سيارات  ال�سغرية  ال�سيارات  �سيارات,  �سكل 
احلقائب املخ�س�سة واملهياأة للمعدات الريا�سية, األعاب املركبات التي تعمل باأجهزة التحكم 
األعاب  وجمموعات  باالحتكاك  تعمل  التي  ال�سيارات  األعاب  بالبطاريات,  العاملة  بعد  عن 
األعاب احلا�سوب املحمولة باليد, البالونات, الدمى,  الهوايات واحلرف, االألعاب اللوحية, 
األعاب قطع  اللوحية,  االألعاب  اللعب,  اأقنعة  الدوامات,  األعاب  املح�سوة,  القما�سية  االألعاب 
التزلج  األواح  اجلليد,  زالجات  التزلج,  واألواح  الدوارة  الزالجات  الدمى,  بيوت  البناء, 
االألعاب  الريا�سية,  للب�سائع  اأرجوحات, �سال�سل و�سبكات  ال�سباحة,  االأمواج, زعانف  على 
وامل�سارب, م�سارب للعب التن�ش, اال�سكوا�ش, كرة امل�سرب, معدات الرماية, املعدات املتعلقة 
واملحمالت,  املوؤ�سرات  الع�سي,  م�سارب,  اللبادات,  القفازات,  الكرات,  وامل�سمار,  باملالعب 
للركب,  واقيات  اجل�سم,  واقيات  الريا�سية,  باالألعاب  يتعلق  فيما  م�ستخدمة  جميعها 
واقيات للمع�سم, جميعها من اأجل كل اأنواع اللعب, اأدوات ت�سلق اجلبال, الرماية, الت�سييج, 
البطانات,  الق�سبان,  اآليا,  تعمل  التي  التمرين  ومعدات  الق�سبان  واملالكمة,  اجلمباز 
الأغرا�ش  كلها  والبكرات,  الق�سبان  قطع,  تت�سمن  التي  امل�سروبات  الطعوم,  اخلطافات, 

ال�سيد, الزالجات, االأعمدة, وورق اللعب, االألعاب االإلكرتونية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144160
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجب  اأجهزة  الهواء,  تربيد  واأجهزة  الهواء  تكييف  واأجهزه  والتدفئة  االإ�ساءة  اأجهزة 
جهاز  العاك�سات,  اللمبات,  امل�سابيح,  امل�سابيح(,  )تركيبات  ال�سيارات  فـي  ال�ساطع  ال�سوء 
اأجهزة  )التدفئة(,  امل�سعاعات  احلرارية,  املبدالت  النوافذ,  عن  ال�سقيع  واإذابة  الإزالة 
ت�سخني الهواء, اأجهزة وجتهيزات االإنارة, اأجهزة التهوية, جهاز الإزالة واإذابة ال�سقيع عن 
النوافذ, املبدالت احلرارية, امل�سعاعات, جممعات احلرارة, امللفات, جتهيزات تنقية الهواء, 
مكيفات هواء املركبات, مكثفات الغاز, املجففات الهوائية, اأجهزة اإزالة ال�سقيع للمركبات, 
امل�سعاعات,  ال�سخانات,  االإ�ساءة,  وملبات  م�سابيح  الهوائية,  املكيفات  الكا�سفة,  امل�سابيح 
اأو  بالكهرباء  تعمل  م�سابيح  االإ�ساءة,  اأجهزة  الرطوبة,  اإزالة  اأجهزة  كهربائية,  مراوح 
بالبطارية اأو بالغاز, الفواني�ش, والعات الإ�سعال نريان املخيمات, ال�سوايات, اأجهزة ال�سوي, 
اأ�سواء املواقد, اأغطية وزجاجات امل�سابيح,اأجهزة التدفئة بالكهرباء اأو الغاز, جهاز توليد 
البخار والطبخ وحتديدا, حلقات طهو, الطباخات, اأجهزة ال�سوي, اأجهزة اإعادة الت�سخني, 
بالغاز الأغرا�ش الطهي, م�سخنات االأطباق, ومدفئات اجليب,  اأو  بالكهرباء  مواقد تعمل 
�سناديق حفظ الثلج, اأجهزة التجفيف, اأجهزة جتفيف ال�سعر, مرافق اال�ستحمام املحمولة, 
املراحي�ش املحمولة, االأجهزة الكهربائية التي حتتوي على عن�سر ت�سخني ومكون ي�سدر 
موجات �سوتية جلذب احل�سرات والق�ساء عليها, العاك�سات للمركبات, امل�سابيح االأمامية 

لل�سيارات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144161
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغرا�ش املدخنني, والعات ال�سيجار وال�سجائر )لي�ست للمركبات الربية(, وحامل ال�سيجار, 
واأكيا�ش التبغ, وعلب ال�سجائر, وحامل التبغ, ومناف�ش ال�سجائر, وغليون التبغ , ومنظفات 
غليون التبغ, وحامالت اأعواد الثقاب, والعات للمدخنني, �سوان خا�ش بالوالعات, عبوات 

الغاز اخلا�سة بوالعات ال�سيجار, اأعواد الثقاب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144163
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات, دبابي�ش طية �سدر ال�سرتة, اأزرار اأكمام, �ساعات حائط, �ساعات, �ساعات التوقيت, 
منبهات, جموهرات, قالدات, خوامت, اأملا�ش واالأحجار الكرمية, املعادن النفي�سة و�سبائكها 
وال�سلع امل�سنوعة من املعادن النفي�سة اأو املطلية بها, �سناديق املجوهرات اأحزمة ال�ساعات, 
واألواح  تذكار   , الثمينة  املعادن  من  امل�سنوعة  ال�سلع  من  وغريها  واالأواين  واحلاويات 

اجلدران التزيينية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144165
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتفيهية  الفعاليات  رعاية  التمويلي,  التاأجري  خدمات  والتمويل,  التاأمني  خدمات 
والثقافية والريا�سية وامل�ساركني فيها, خدمات تخلي�ش وت�سوية املعامالت املالية عرب �سبكة 
احلا�سوب العاملية, اال�ست�سارات املالية واخلدمات اال�ست�سارية, خدمات ال�سوؤون التمويلية 
وال�سوؤون املالية, وحتديدا اإدارة وحتليل املعلومات املالية, خدمات تقدمي املعلومات املالية, 
املعلومات املالية املقدمة بالو�سائل االإلكرتونية فـي جمال املركبات, اخلدمات اال�ست�سارية 
خدمات  املركبات,  ملكية  قرو�ش  وحتديدا  املالية,  اخلدمات  املالية,  بالقرو�ش  املتعلقة 
اال�ست�سارات املالية املتعلقة بعقود التمويل وال�سمان للمركبات, العقارات, العقار, املنازل, 
االأثاث  املكتبية,  االأجهزة  املنزلية,  املعدات  التجارية,  واملمتلكات  املباين  ال�سكنية,  ال�سقق 
املمتلكات, اخلدمات  على  التاأمني  فـي جمال  والتمويل  التاأمني  اأخرى, خدمات  وب�سائع 
العقارية, املمتلكات اخلا�سة, التاأمني �سد احلوادث والتاأمني على احلياة, وكذلك املباين, 
جتديد واإعادة ت�سكيل املباين, خدمات بطاقات االئتمان, خدمات الرهن العقاري, خدمات 
تاأجري ال�سيارات, خدمات وكاالت العقارات, خدمات التثمني والتفتي�ش العقاري, خدمات 
املايل  التقييم   , ال�سيارات,  وقرو�ش  �سراء  متويل  خدمات  العقارات,  وا�ستئجار  تاأجري 

للمركبات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144166

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املل�سقات,  املالحظات,  تدوين  دفاتر  املالحظات,  دفاتر  الر�سا�ش,  اقالم  احلرب,  اأقالم 

التعريفية,  والكتيبات  االإر�سادية,  الكتيبات  املطبوعة,  املواد  الر�سوم,  ن�سخ  ورق  التقاومي, 

ال�سيارات  واإ�سالح  وخدمة  و�سيانة  وت�سغيل  و�سوابط  مبيزات  املتعلقة  والكتالوجات 

التعبئة  مواد  امللفات,  املجلدات,  القرطا�سية,  بها,  اخلا�سة  الفنية  واملوا�سفات  واحلقائق 

ال�سور  واالأ�سكال,  االإ�سارات  واالإعالن,  الدعاية  مواد  االأوعية,  حتديدا  والتغليف, 

الفوتوغرافية, ال�سور املطبوعة وحتديدا: املطبوعات احلجرية, ال�سور, معار�ش ال�سور, 

دفاتر املذكرات اليومية, اخلرائط, اأدوات الكتابة وادوات الر�سم, اأقالم التاأ�سري, املحايات, 

تعليمية  مواد  اال�ستن�سل,  �سفائح  الهند�سي,  الر�سم  بيكارات  الهند�سي,  الر�سم  م�ساطر 

ال�سكل,  املقو�سة  ال�سعر  م�سابك  ال�سرائــط,  الهدايا,  تغليف  ورق  الهدايا,  رقع  واإر�سادية, 

الرقع , واملل�سقات, االألواح ذات امل�سابك, دفاتر املالحظات اأو املذكرات, البطاقات الربيدية, 

الطاولة  اأغطية  الورقية,  املناديل  التلوين,  دفاتر  االألوان,  جمموعات  التهنئة,  بطاقات 

الورقية, بطاقات الدعوى, الرقع الال�سقة, القطع املو�سوعة على املوائد لتحديد اأماكن 

اجللو�ش, االأعالم والرايات الورقية, القطع التي تو�سع فوق املوائد وامل�سنوعة من الورق, 

طوابع بريدية, املجالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144198

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإر�ســــال  ذلك  فــــي  بـــما  املـــدى،  بعيـــدة  الت�ســالت  خدمات 

الإلكرتوين لالأ�سوات والر�سائل والبيانات، خدمات الت�سالت 

خدمات  الال�سلكية،  النقالة  الهواتف  خدمات  املركبات،  وتتبع  واإخطار  باكت�ساف  املتعلقة 

الأ�سوات  اإر�سال  العاملية،  احلا�سوب  �سبكات  مع  املدى  بعيدة  الت�سالت  توا�سل  توفري 

عرب  الإلكرتونية  الإعالنات  لوحة  خدمات  الإنرتنت،  عرب  الن�سية  والبيانات  وال�سور 

خطوط  با�ستخدام  الهاتف  عرب  الت�سالت  خدمات  الربقيات،  خدمات  الإنرتنت، 

الإنرتنت، خدمات اإر�سال الر�سائل مب�ساعدة احلا�سوب، توفري املعلومات املتعلقة بات�سالت 

ال�سلكية(،  اأو  املعلومات عرب �سبكات الت�سالت الال�سلكية  البيانات )مبا فـي ذلك توفري 

روابط  توفري  الإلكرتوين،  الربيد  خدمات  ال�سناعية،  الأقمار  عرب  الت�سالت  خدمات 

الت�سالت عرب حمطات احلا�سوب، ات�سالت ال�سبكة ذات القيمة امل�سافة، خدمات البث، 

خدمات البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين عرب الكابالت، خدمات البث الإذاعي، 

خدمات  الجتماعي،  التوا�سل  لغر�ض  الإنرتنت  �سبكة  على  موقع  اإىل  الو�سول  توفري 

احلا�سوب  طريق  عن  الت�سالت  خدمات  الإنرتنت،  عرب  البث  خدمات  املحادثة،  غرف 

البيانات  اإىل احلا�سوب وقواعد  اإتاحة الو�سول  والأجهزة الإلكرتونية املحمولة، خدمات 

الإلكرتوين  النقل  خدمات  الإنرتنت،  عرب  الإلكرتونية  البيانات  وقواعد  الإلكرتونية 

للبيانات والر�سائل واملعلومات، خدمات توفري منتديات اإلكرتونية للتوا�سل عن موا�سيع 

امل�سالح العامة، توفري روابط الت�سالت على الإنرتنت التي تقوم بنقل م�ستخدمي مواقع 

الإنرتنت اإىل مواقع اجتماعية وحملية وعاملية اأخرى، ت�سهيل الو�سول اإىل مواقع الويب 

اخلا�سة باأطراف اأخرى عرب ت�سجيل الدخول ال�سامل، توفري غرف حمادثة عرب الإنرتنت 

اإلكرتونية، خدمات بث املقاطع ال�سوتية والن�سو�ض ومقاطع الفيديو  اإعالنات  ولوحات 

عرب احلا�سوب اأو �سبكات الت�سال الأخرى وحتميل ون�سر وعر�ض والتاأ�سري على البيانات 

الفيديو، تقدمي خدمات الت�سالت عرب  اإلكرتونيا واملعلومات والأ�سوات و�سور  املر�سلة 

الإنرتنت، توفري رابط ات�سالت من املركبات اإىل حمطة مركزية، خدمات الإت�سالت عرب 

الت�سالت  الب�سرية،  الألياف  �سبكات  بوا�سطة  الت�سالت  للحا�سوب،  الطرفية  الأجهزة 

بوا�سطة الهواتف اخلليوية، تقدمي املعلومات فـي جمال الت�سالت، خدمات توفري توا�سل 

الت�سالت بعيدة املدى مع �سبكات احلا�سوب العاملية، خدمات اإتاحة الو�سول اإىل قواعد 

البيانات، اإتاحة و�سول امل�ستخدم ل�سبكات احلا�سوب العاملية، خدمات الإر�سال عرب الأقمار 

املبا�سر  البث  خدمات  احلا�سوب،  مب�ساعدة  وال�سور  الر�سائل  اإر�سال  خدمات  ال�سناعية، 

ح�سب  الفيديوهات  اإر�سال  الإلكرتوين،  الربيد  اإر�سال  الرقمية،  امللفات  نقل  للبيانات، 

الطلب، خدمات اإر�سال الر�سائل.

-219-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144199
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املعلومات املتعلقة بحاالت الطرق واملرور وفيما يتعلق بالو�سع الت�سغيلي للمركبات 
وخدمات التحذير من املركبات, خدمات توفري معلومات حول موقع ال�سيارة واالجتاهات, 
توفري  ال�سناعية,  االأقمار  املالحة عرب  اأنظمة  املقدمة مب�ساعدة  ذلك اخلدمات  فـي  مبا 
معلومات الطرقات واأزمات ال�سري, خدمات توجيه املركبة عن طريق احلا�سوب, خدمات 
حول  معلومات  توفري  واالإك�س�سوارات,  امل�ستلزمات  واأجزائها,  ال�سيارات  وتاأجري  ا�ستئجار 
املركبات,  وت�سليم  جتميع  خدمات  والتخزين,  النقل  خدمات  واالجتاهات,  ال�سيارة  موقع 
خدمات تاأجري املركبات, خدمات نقل, تغليف, وتخزين, جتميع, ت�سليم املركبات, املعدات 
املنزلية, االأثاث, املعدات املكتبية وال�سلع االأخرى, خدمات النقل للموظفني, تاأجري املركبات 
االآلية الربية, الدراجات الهوائية والدراجات الهوائية ذات املحركات, الدراجات ال�سغرية 

والدراجات , خدمات م�ساركة املركبات الربية, خدمات النقل للركاب والب�سائع.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144200

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع خاليا الوقود, ت�سنيع ال�سيارات وقطع غيارها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144201

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم والتدريب مبا فـي ذلك خدمات التعليم والتدريب املتعلقة باملركبات, ريا�سات 

ا�ستخدام,  نقل,  توزيع,  بت�سنيع,  املتعلقة  التعليمية  املركبات, اخلدمات  املركبات و�سناعة 

ال�سائقني, حجوزات  وتدريب  تعليم  العربات وقطعها, خدمات  وت�سليح محركات  �سيانة 

الريا�سية  الرتفيهية,  الفعاليات  واإقامة  تنظيم  التخطيط,  خدمات  والت�سلية,  الرتفيه 

والثقافية مبا فـي ذلك تنظيم واإقامة العرو�ش الرتفيهية, االأحداث الريا�سية والثقافية 

املتعلقة باملركبات, ريا�سات املركبات و�سناعة املركبات, تنظيم البطوالت وامل�سابقات, تنظيم 

واإنتاج العرو�ش والعرو�ش املبا�سرة, تنظيم االأحداث االجتماعية, ت�سجيل, واإنتاج وتوزيع 

االأفالم, ت�سجيالت ال�سوت و ال�سورة, الربامج االإذاعية والتلفزيونية, تقدمي �سور على 

االإنرتنت, ومقاطع الفيديو, واملو�سيقى واالألعاب غري القابلة للتنزيل من �سبكة حا�سوب, 
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وعرب  التلفزيونية  الربامج  اإنتاج  الفعاليات,  اإدارة  خدمات  املبا�سر,  الرتفيه  خدمات 

االإعالم  وو�سائل  لالإنرتنت  وتلفزيونية  اإذاعية  برامج  اإنتاج  واالإذاعية,  النقالة  الهواتف 

العري�سة,  التلفزيون, احلزم  الو�سائط بوا�سطة  االأخرى, توفري برامج ترفيهية متعددة 

اخلدمات الال�سلكية وعلى االإنرتنت, توفري من�سورات اإلكرتونية من �سبكة حا�سوب عاملية 

على االإنرتنت, غري القابلة للتنزيل, تنظيم وا�ست�سافة الفعاليات الرتفيهية لغر�ش جمع 

التربعات, تنظيم الفعاليات اخلريية جلمع التربعات من خالل توفري و�سائل الرتفيه, 

والتدريب,  التعليم  حتديدا  اخلريية,  االأعمال  خدمات  والثقافية,  الريا�سية  اخلدمات 

خدمات تقدمي املعلومات التعليمية, توفري املعلومات حول االألعاب الريا�سية, اخلدمات 

توفري  خدمات  االإعارة,  مكتبات  خدمات  الدرا�سية,  احللقات  وعقد  تنظيم  التدري�سية, 

املن�سورات االإلكرتونية عرب االإنرتنت, خدمات الرتجمة, خدمات نوادي الرتفيه والتعليم, 

تنظيم م�سابقات ال�سيارات و�سباق ال�سيارات, توفري املعلومات الرتفيهية ل�سائقي املركبات 

والركاب, توفري املعلومات التعليمية ل�سائقي املركبات والركاب وتوفري الرتفيه ل�سائقي 

املركبات والركاب, توفري املرافق الريا�سية, تاأجري الدمى, تاأجري معدات االألعاب, حدائق 

احليوان, تقدمي مناذج للفنانني, اإدارة اليان�سيب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144202

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكون�سريج   خدمات  االإلكرتونية,  االأنظمة  بوا�سطة  وتعقبها  املركبات  �سرقة  عن  الك�سف 

امل�سروقة  املركبات  تتبع  وخدمات  لالآخرين,  واحلجوزات  ال�سخ�سية  الرتتيبات  واإجراء 

خدمات االأمن خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ مبا فـي ذلك فتح االأقفال 

املركبات  �سرقة  ال�سرتداد  االأمن  خدمات  التتبع,  وخدمات  امل�سروقة  املركبات  وا�ستعادة 

اإلى جهاز  اإ�سارة  اإر�سال  ال�سيارة عن بعد عن طريق  اإبطاء  فـي ذلك توفري  االأر�سية, مبا 

اإلكرتوين فـي ال�سيارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144203

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ش(  ايه  ايه  )ا�ش  كخدمة  الربجميات  والطرق,  الطق�ش  مخاطر  عن  معلومات  توفري 

لال�ستخدام فـي �سناعة ال�سيارات, توفري برجميات احلا�سوب عرب االإنرتنت فيما يتعلق 

الويب ال�ستخدامها  اإلى  امل�ستندة  للتطبيقات  االإنرتنت  التوفري عرب  ال�سيارات,  ب�سناعة 
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فيما  االإنرتنت  للتنزيل عرب  القابلة  الربجميات  ا�ستخدام  توفري  ال�سيارات,  �سناعة  فـي 

يتعلق ب�سناعة ال�سيارات, ا�ست�سافة الربجميات وقواعد البيانات ال�ستخدامها فـي �سناعة 

ال�سيارات, ا�ست�سافة الربجميات كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش( فيما يتعلق ب�سناعة ال�سيارات, 

التي تتميز مبن�سة لربجميات احلا�سوب م�ستخدمة  ا�ش(  ايه  ايه  املن�سات كخدمة )بيه 

لتنظيم امل�ستخدمني الذين يوفرون اال�ستخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل 

عرب االإنرتنت فيما يتعلق ب�سناعة ال�سيارات, توفري قواعد بيانات احلا�سوب عرب االإنرتنت 

ت�سميم  ال�سيارات,  ب�سناعة  يتعلق  فيما  االإنرتنت  عرب  للبحث  القابلة  البيانات  وقواعد 

وتطوير برجميات احلا�سوب للمركبات, توفري جميع املعلومات ال�سابقة ل�سائقي املركبات 

والركاب عرب اأنظمة حتديد املواقع العاملية وتكنولوجيا االأقمار ال�سناعية, خدمة البحث 

والتطوير فـي جمال ال�سيارات, اإجراء اختبارات فح�ش كفاءة املركبات لل�سري على الطرق, 

خدمات املراقبة عن بعد املقدمة فيما يتعلق باإ�سالح و�سيانة املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز األ األ �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سغان 48265 - 3000, الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144204
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سابون, مناديل االأطفال امل�سبعة باملواد املنظفة, مناديل م�سربة مب�ستح�سرات للعناية 
جلميع  املنزلية  املنظفات  املنزيل,  لال�ستخدام  بامل�ستح�سرات  م�سربة  مناديل  ال�سخ�سية, 
الغ�سيل  منظفات  الزجاج  منظفــات  املرحـــا�ش  منظــفات  االأ�سطــح,  منظــفات  االأغرا�ش, 
لال�ستخدام  ال�سحون  منظف  الغ�ســيل,  ال�ستخــدام  االأقم�سة  منعــم  املنزلــي,  لال�ستخدام 
الغ�سيل �سابون حمام ومرحا�ش  االأوتوماتيكي مبي�ش  االأطباق  املنزيل, منظفات غ�سيل 

منظفات ال�سجاد.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيفينت جينريا�سن, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

املتحدة  الواليات   ,5401 تي,  فـي  برلنغتون  �سرتيت,  اليك   60 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144205
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  للجراثيم,  م�سادة  م�ستح�سرات  املنزيل,  لال�ستخدام  مطهرات  املطهرات, 
تطهيــر  م�ستح�ســرات  التعقيــم,  م�ستح�ســرات  املنزلــي,  لال�ستخــدام  للجراثيــم  م�ســادة 
لال�ستخدام املنزيل, معقمات اليد اأقم�سة ومناديل ومناديل واإ�سفنج م�سربة مبطهر مناديل 
اال�ستخدام  )بخالف  العرق  مزيالت  اجلراثيم,  مبيدات  معقمة  مناديل  م�سربة  مطهرة 
ال�سدادات  مثل  الن�سائية,  النظافة  منتجات  الهواء  لتنقية  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي(, 

القطنية والفوط ال�سحية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيفينت جينريا�سن, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

املتحدة  الواليات   ,5401 تي,  فـي  برلنغتون  �سرتيت,  اليك   60 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144206
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبط  اأجهزة  بها,  وال�سبيهة  الكرمية  واالأحجار  املجوهرات  و�سبائكها,  النفي�سة  املعادن 
وقيا�ش الوقت والكرونومرت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برميري براندز اأي بي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:  اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1411 برودواي , نيويورك, اإن واي 10018 , الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144249
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيافة الريا�سية والرتفيهية , وهي تنظيم وتنظيم واإقامة وا�ست�سافة احلفالت 
والفعاليات الرتفيهية االجتماعية بالتزامن مع االأحداث الريا�سية, خدمات ترفيهية فـي 
والثقافية  الريا�سية  االأن�سطة  بتنظيم  املتعلقة  املعلومات  توفري  ال�سيارات,  �سباق  طبيعة 
واالأن�سطة  الفعاليات  تنظيم  الريا�سية,  باالأحداث  املتعلقة  املعلومات  توفري  املجتمعية, 
الريا�سية والثقافية , تنظيم املعار�ش لالأغرا�ش الثقافية والتعليمية , اخلدمات الرتفيهية 

وهي توفري األعاب الفيديو عرب االإنرتنت.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افينيو, الظهران 31311 , اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144298
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات احلبوب, اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب, لوح من احلبوب, ب�سكويت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سيتيه دي بروديت�ش ن�ستله ا�ش.ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800 مدينة فيفاي ,�سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144331
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلية,  غري  ال�سيد  وطيور  وحيوانات  الداجنة  والطيور  احلي,  غري  ال�سمك  اللحم, 
مطبوخة  فواكه  جمففة,  فاكهة  محفوظة,  فواكه  جممدة,  فواكه  اللحوم,  م�ستخل�سات 
الهالم  املجمدة, خ�سراوات محفوظة, خ�سراوات جمففة, خ�سار مطبوخة,  اخل�سروات 
للطعام مربيات, كومبوت, بي�ش, لنب, منتجات االألبان, زيوت الطعام دهون �ساحلة لالأكل 
وجبات خفيفة من البطاط�ش زبيب, املك�سرات املجففة املك�سرات املحم�سة املك�سرات اململحة 
اخلبز,  ل�سرائح  دهون  على  حتتوي  مخاليط  املجففة,  الفواكه  منتجات  املتبل  املك�سرات 

الزبادي, منتجات االألبان وبدائلها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باهلزن جي اإم بي اإت�ش & كو. كيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بودييلكي�سرتا�سه 11 , 30163 هانوفر, اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 3020200198836 - تاريخ االأولوية: 2020/9/16 - 
بلد االأولوية: اأملانيا (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144332
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  دقيق,  ا�سطناعية  قهوة  �ساغو,  التابيوكا,  اأرز,  �سكر,  كاكاو,  �ساي,  قهوة, 
احلبوب, رغيف اخلبز, معجنات حلويات, جليد �سالح لالأكل ع�سل, �سائل ذهبي, خمرية, 
م�سحوق اخلبز, ملح, خردل, خل, ال�سل�سات )التوابل( , بهارات. الثلج للمرطبات ب�سكويت, 
ب�سكويت فاحت لل�سهية رقائق ملفوفة )ب�سكويت( , كيك, �سوكوالتة, منتجات ال�سوكوالتة, 
ال�سكر حلويات, مرزبانية, منتجات  ال�سوكوالتة, بونبون م�سنوع من  قطع من احللوى, 
غذائية مبثوقة م�سنوعة من القمح , منتجات غذائية مبثوقة م�سنوعة من االأرز, منتجات 

غذائية مبثوقة م�سنوعة من الذرة , الف�سار, ب�سكويتات الوفل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باهلزن جي اإم بي اإت�ش & كو. كيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بودييلكي�سرتا�سه 11 , 30163 هانوفر, املانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم االأولوية: 3020200198836 - تاريخ االأولوية: 2020/9/16 - 
بلد االأولوية: اأملانيا (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144338
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قواعد  اإلى  الو�سول  اإتاحة  خدمات  العاملية,  احلا�سوب  �سبكات  اإلى  الو�سول  زمن  تاأجري 
البيانات, االت�ساالت بوا�سطة الهواتف اخلليوية, خدمات االت�ساالت عرب االأجهزة الطرفية 
للحا�سوب, االت�ساالت بوا�سطة �سبكات االألياف الب�سرية, خدمات اإر�سال الر�سائل وال�سور 
بعيدة  االت�ساالت  )خدمات  االإلكرتونية  االإعالنات  لوحات  خدمات  احلا�سوب,  مب�ساعدة 
توفري  خدمات  الر�سائل,  اإر�سال  خدمات  االإنرتنت,  عرب  الدرد�سة  غرف  توفري  املدى(, 
املنتديات على االإنرتنت, االإر�سال عرب االأقمار ال�سناعية, البث املبا�سر للبيانات, خدمات 
توجيه  خدمات  العاملية,  احلا�سوب  �سبكات  مع  املدى  بعيدة  االت�ساالت  توا�سل  توفري 
وتو�سيل االت�ساالت عن بعد, خدمات عقد املوؤمترات عن بعد, خدمات الهواتف, خدمات 
البث التلفزيوين, اإر�سال الربيد االإلكرتوين, نقل امللفات الرقمية, اإتاحة و�سول امل�ستخدم 
املوؤمترات  عقد  خدمات  الطلب,  ح�سب  الفيديوهات  اإر�سال  العاملية,  احلا�سوب  ل�سبكات 

املرئية, خدمات الربيد ال�سوتي, البث الال�سلكي, االت�ساالت بعيدة املدى.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تين�سينت هولدينجز ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جراند كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب. 2681 جي تي, �سنت�سوري يارد, كريكيت �سكواير, هات�سينجز 

درايف, جورج تاون, جراند كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144503

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريك كي جي اإيه اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فرانكفورتر�سرتا�سة 250, 64293 دارم�ستات, اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139636

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مرطبات الوجه )م�ستح�سرات التجميل(، م�ستح�سرات زينة، تنظيف، تلميع، م�ستح�سرات 

�سامبو  بال�سعر،  العناية  منتجات  للوجه،  لو�سيون  الوجه،  غ�سوالت  والكا�سط،  التنظيف 

ع�سبي �سد الق�سرة، بل�سم ال�سعر، �سامبو لل�سعر، �سبغات ال�سعر، جل ال�سعر، كرمي ال�سعر، 

التلك  ال�سمع لل�سعر، بودرة  ال�سعر، عالجات  ال�سعر، زيت  رذاذ لل�سعر، تركيبات ت�سفـيف 

اليدين، رغوة اال�ستحمام، جل اال�ستحمام،  اليد، م�ستح�سرات تنظيف  للج�سم، معقمات 

�سابون غري طبي، منتجات العناية باجل�سم، مق�سرات اجل�سم، �سامبو اجل�سم )غري طبي(، 

ال�سخ�سية  لالأغرا�ض  للمهبل  غ�سوالت  اأدوية(،  )بدون  اجل�سم  بخاخات  للج�سم،  زيت 

ال�سحية اأو مزيل عرق، عطور، زيوت للعطور والروائح، لو�سيونات للج�سم، معطرات الفم 

العناية  )التنف�ض(، لي�ض لال�ستخدام الطبي، غ�سوالت الفم غري الدوائية، م�ستح�سرات 

م�سادات  جتميل،  م�ستح�سرات  اأ�سنان،  منظفات  االأ�سنان،  لتنظيف  معاجني  باالأ�سنان، 

التعرق غري الدوائية، كرميات اجللد غري الدوائية، كرمي القدم غري الدوائية، لو�سيونات 

كولونيا،  ال�سخ�سي،  العرق لال�ستخدام  التعرق ومزيالت  الدوائية، م�سادات  القدم غري 

�سوف قطني وبراعم قطن الأغرا�ض التجميل، م�ستح�سرات زينة غري دوائية، منتجات 

العنايه بالب�سره، كرميات الوجه، معطر للج�سم، غ�سول يد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توهتونكو اإ�ض دي اأن. بريهاد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 186، جاالن بورما، 10350 بينانغ ، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139787
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور، م�ستح�سرات جتميل.  
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عود العنفر لل�سناعات ذ.م.م. 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

االإمارات  اخليمة،  راأ�ض   ،294181 ال�سناعية، �ض.ب.  الغيل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقـم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140360
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد حمية معدة 
لال�ستعمال الطبي واأغذية للر�سع واالأطفال، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ج�سو االأ�سنان 
و�سمع طب االأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ض.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب: 60188، بر دبي، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتـب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140361
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكحولية،  امل�سروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  البرية 
م�سروبات م�ستخل�ض من الفواكه وع�سائر الفواكه، اأ�سربة وم�ستح�سرات اأخرى لتح�سري 

امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ض.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب: 60188، بر دبي، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة، االإمارات 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/1
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتب  الثانـي،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141248
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة فـي 
اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية، املظالت  فئات اأخرى، جلود احليوانات اخلام 

وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لينزينغ اأكتيينغي�سيل�سافت  
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويرك�سرتا�سي .2  4860  لينزينغ، النم�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/30

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتـب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141539
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سا�سها االألبان، التي ي�سود فـيها عن�سر االألبان، حليب  منتجات االألبان، امل�سروبات التي 
ال�سوكوال، منتجات االألبان لال�ستخدام الغذائي )بخالف اال�ستخدامات الطبية(، اأطعمة 
املخمرة،  االألبان  االألبان، احلليب ومنتجات احلليب، منتجات  اأ�سا�سها  تدهن على اخلبز 
منتجات االألبان املحفوظة، م�سحوق احلليب واحلليب املكثف، اللنب، الزبادي و منتجات 
الق�سدة  الق�سدة،  اجلنب،  اأ�سا�سها  التي  واملنتجات  اجلنب  كوارك،  قري�ض،  جنب  الزبادي، 
املخفوقة ومبي�ض  للكرمية  نباتية  بدائل  القهوة،  الق�سدة احلام�سة، ومبي�ض  املخفوقة، 
القهوة، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل، الزبدة و�سمن الزبدة، احللويات غري املدرجة 

فـي فئات اأخرى، تتكون اأ�سا�سا من منتجات االألبان.  
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فريز الندكامبينا نيدير الند بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاي�سنزبلني  4 ، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيـا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141540
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات االألبان، احلليب، م�سحوق احلليب، م�سروبات احلليب، احلليب املكثف، واحلليب 
املتبخر، منتجات االألبان املخمرة، منتجات االألبان املحفوظة، الزبادي، م�سروبات الزبادي، 
واحللويات املدرجة فـي هذه الفئة، الق�سدة، ق�سدة طبخ، ق�سدة مخفوقة، حليب القهوة، 
ق�سدة القهوة، اجلنب ومنتجات اجلنب، الكوارك ومنتجات الكوارك، زيوت ودهون �ساحلة 
هذه  فـي  الدرجة  واللحوم،  احلليب  ملنتجات  نباتية  بدائل  الزبدة،  وزيت  الزبدة،  لالأكل، 
الفئة، بدائل اللحوم القائمة على منتجات االألبان، منتجات االألبان لالأغرا�ض الغذائية، 
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اأي�سا فـي �سيغة منكهة، قليلة  اأعاله  لي�ست لال�ستخدام الطبي، جميع املنتجات املذكورة 
الد�سم، غنية بالفـيتامينات، غنية باملعادن و / اأو منخف�سة ال�سعرات احلرارية، احللويات، 

الوجبات اجلاهزة لالأكل والوجبات �سبه اجلاهزة املدرجة فـي هذه الفئة. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فريز الندكامبينا نيدير الند بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاي�سنزبلني  4 ، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتـب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 
رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141541
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات االألبان، احلليب، م�سحوق احلليب، م�سروبات احلليب، احلليب املكثف، واحلليب 
املتبخر، منتجات االألبان املخمرة، منتجات االألبان املحفوظة، الزبادي، م�سروبات الزبادي، 
واحللويات املدرجة فـي هذه الفئة، الق�سدة، ق�سدة طبخ، ق�سدة مخفوقة، حليب القهوة، 
ق�سدة القهوة، اجلنب ومنتجات اجلنب، الكوارك ومنتجات الكوارك، زيوت ودهون �ساحلة 
هذه  فـي  الدرجة  واللحوم،  احلليب  ملنتجات  نباتية  بدائل  الزبدة،  وزيت  الزبدة،  لالأكل، 
الفئة، بدائل اللحوم القائمة على منتجات االألبان، منتجات االألبان لالأغرا�ض الغذائية، 
اأي�سا فـي �سيغة منكهة، قليلة  اأعاله  لي�ست لال�ستخدام الطبي، جميع املنتجات املذكورة 
الد�سم، غنية بالفـيتامينات، غنية باملعادن و / اأو منخف�سة ال�سعرات احلرارية، احللويات، 

الوجبات اجلاهزة لالأكل والوجبات �سبه اجلاهزة املدرجة فـي هذه الفئة. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فريز الندكامبينا نيدير الند بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاي�سنزبلني  4 ، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سـة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141922
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مراييل )مالب�ض(، اأ�سكتة )لفاعات عنق عري�سة(، �سراويل لالأطفال )مالب�ض(، بندانات 
راأ�ض  اأغطية  ا�ستحمام،  �سبا�سب  ا�ستحمام،  �سنادل  ا�ستحمام،  اأرواب  للرقبة(،  )مناديل 
لالإ�ستحمام، �سراويل اإ�ستحمام، اأثواب اإ�ستحمام، مالب�ض لل�ساطئ، اأحذية لل�ساطئ، اأحزمة 
)مالب�ض(، اأحزمة للنقود )مالب�ض(، برييه )قبعات م�ستديرة م�سطحة(، مراييل لالأطفال 
غري م�سنوعة من الورق، و�ساحات، �سدارات )بيا�سات(، وجه احلذاء )اجلزء العلوي من 
لل�سدر،  م�سدات  للمالب�ض،  �سياالت  تزلج،  اأحذية  للريا�سة،  اأحذية  اأحذية،  االأحذية(، 
اأمامية  اأطراف  ق�سرية(،  ن�سوية  )�سرتات  قمي�سوالت  )مالب�ض(،  ق�سرية  بنطلونات 
للريا�سة  مالب�ض  مالب�ض،  عباءات،  ا�ستحمام،  قبعات  للراأ�ض(،  )اأغطية  قبعات  للقبعات، 
البدنية، مالب�ض من جلد مقلد، مالب�ض جلدية، معاطف، معاطف خفـيفة، ياقات واقية، 
)تلب�ض  للن�ساء  م�سدات  للن�ساء،  م�سدات  )مالب�ض(،  م�سرولة  قم�سان  )مالب�ض(،  ياقات 
الدراجات،  لراكبي  مالب�ض  االأكمام،  زمامات  التنكرية،  للحفالت  مالب�ض  الثياب(،  حتت 
لالأذنني  اأغطية  اأثواب،  مالب�ض،  واقيات  )مالب�ض(،  داخلية  �سراويل  للفك،  قابلة  ياقات 
لوازم معدنية  ال�سمك،  ل�سيد  احللفاء، �سدارات  ن�سيج  �سنادل من  اأو  اأحذية  )مالب�ض(، 
اأحذية لكرة القدم، ر�سائع الأحذية كرة القدم، اأغطية ال ت�سخن كهربائيا  للبا�ض القدم، 
زخارف  االأحذية،  النزلق  مانعة  اأدوات  لالأحذية،  كعاب  القدم،  لبا�ض  القدمني،  لتدفئة 
اأطر  القدم،  للبا�ض  �سيور  القدم(،  لبا�ض  من  العلوي  )اجلزء  القدم  وجه  القدم،  لبا�ض 
�سيور للطماقات،  الفرو، ثياب غربدين،  الفرو، مالب�ض من  �ساالت من  )هياكل( قبعات، 
ن�سفـية،  اأحذية  )مالب�ض(،  قفازات  للجوارب،  اأربطة  خارجي،  مطاطي  حذاء  طماقات، 
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قبعات، قبعات ورقية )مالب�ض(، اأربطة للراأ�ض )مالب�ض(، اأغطية للراأ�ض، كعاب للجوارب 
الطويلة، كعاب لالأحذية اأو اجلوارب، برن�ض اأغطية للراأ�ض )مالب�ض(، مالب�ض محبوكة، 
قم�سان  )مالب�ض(،  ال�سوف  من  جاكيتات  جاكيتات)مالب�ض(،  )�سبانات(،  داخلية  نعال 
اأربطة،  ذات  اأحذية  �سوفـية(،  )كنزات  جرزاية  ال�سوف،  من  اأثواب  )مالب�ض(،  �سوفـية 
لل�ساق(،  )اأغطية  طماقات  لل�ساق،  اأغطية  املقلد،  اجللد  من  مالب�ض  للمواليد،  مالب�ض 
طماقات )بناطيل(، مالب�ض كتانية، بطانات جاهزة )اأجزاء من مالب�ض(، زي للخدم، ذراعة 
)جزء من الثياب(، طرحات، غطاء للعني عند النوم، تاج االأ�سقف )قبعة(، مالب�ض �سائقي 
اأفرهولت،  خارجية،  مالب�ض  عنق،  ربطات  )مالب�ض(،  اليدين  لتدفئة  اأغطية  ال�سيارات، 
الفرو،  من  معاطف  مقلن�سة،  جاكيتات  الورق،  من  مالب�ض  بيجامات،  خارجية،  معاطف 
تنانري حتتية، اأثواب بال اأكمام، اأو�سحة للجيب، جيوب املالب�ض، البن�ض )عباءات(، كنزات 
)لبا�ض  �ساري  �سنادل،  مالب�ض(،  من  )اأجزاء  جاهزة  بطانات  جاهزة،  مالب�ض  �سوفـية، 
هندي(، نطاقات، لفاعات، �ساالت، �سدر القمي�ض، ياقات قم�سان، قم�سان، قم�سان ق�سرية 
االأكمام، لفاعات للكتفـني، قم�سان داخلية للرجال، قفازات للتزلج، تنانري، �سورتات على 
�سكل تنورة، قبعات �سيقة، قم�سان داخلية )مالب�ض داخلية(، جالبيب، حماالت للجوارب، 
جوارب ق�سرية، نعال للبا�ض القدم، طماقات للكاحل، قم�سان للريا�سة، حماالت للجوارب 
الطويلة، جوارب طويلة، جوارب طويلة ما�سة للعرق، ر�سائع الأحذية كرة القدم، جاكيتات 
من ال�سوف )مالب�ض(، بذالت، واقيات من ال�سم�ض، حماالت للبنطلونات، مالب�ض داخلية 
اأثواب  كم،  ن�سف  داخلية، قم�سان  ن�سائية  �سباحة، مالب�ض  اأثواب  �سرتات،  للعرق،  ما�سة 
مالب�ض  عمامات،  بناطيل،  للبناطيل،  اأحزمة  ر�سمية،  قبعات  ف�سفا�سة،  اأثواب  �سيقة، 
داخلية، مالب�ض داخلية م�سادة للعرق، اأزياء موحدة، خمار )مالب�ض(، �سدارات، مالب�ض 
م�سادة للماء، �سيور لالأحذية، بذالت رطبة للتزلج على املاء، اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(، 

اأحذية خ�سبية، اأ�ساور قم�سان )مالب�ض(، املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية الراأ�ض. 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لب�سي ماركة التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2795 الرمز الربيدي 24432، مكة املكرمة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سـة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142078
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وخدمات  الطاولة  على  وتقدميه  الطعام  طلب  خدمة  ذلك  فـي  مبا  املطاعم،  خدمات 
مغادرة  دون  املطعــــم  من  الطعام  و�ســــراء  طلــــب  وخدمات  اخلارجية  للطلبات  الطعام 

ال�سيــــارة)طلبات ال�سيارة(، خدمات االإطعام.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابتيفا ام فـي بيه ري�ستورنت بارترنز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جناح 1، 4343 انكور بالزا باركواي، تامبا، فلوريدا 33634، الواليات 
املتحدة االمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتـب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142079
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحوم، فواكه وخ�سراوات محفوظة 
وجمففة ومطهوة، هالميات )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�ض واحلليب 

ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ادفان�سيد بيزن�ض كون�سيبت�ض )ايه بي �سي( هولدينج ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

 -3168 �ض.ب  زايد،  ال�سيخ  �سارع  ايه،  الر�ستماين  برج   ،402 مكتب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتـب  الثاين،  الطابـق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142080
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حقائب �سغرية، حقائب للتخييم، حقائب اأكيا�ض واأجربة جلدية للتعبئة، جرابات جلدية 
لل�سيد،  حقائب  للبطاقات،  محافظ  جلدية،  محافظ  لل�ساطئ،  حقائب  حقائب،  للحزم، 
حقائب مالب�ض �سفرية، هياكل حقائب اليد، حقائب يد، اأكيا�ض م�سبكة للت�سوق، مخايل، 
�سيور كتف جلدية، مقاب�ض للحقائب  ت�سوق،  اأكيا�ض  حقائب مدر�سية، حقائب مدر�سية، 
اجلدي،  جلد  �سفرية،  ثياب  �سناديق  لالأدوات،  جلدية  اأكيا�ض  �سفرية،  حقائب  ال�سفرية، 
ثياب  �سناديق  لالأثاث،  جلدية  زخارف  جلدية،  م�سنوعات  �سفرية  عدة  �سفرية،  حقائب 

حقائب �سفرية، دعامات للمظالت اأو ال�سما�سي، مظالت، حقائب ت�سوق ذات عجالت.  
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو ماك�سو تريدينغ فورم )جينريال بارترن�سيب(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينينة

اند منرب  �ستوري، منرب 945، منرب 947 منرب 949  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 / اف، 1 - 3 
951، نورث �سوزهو رود، ييوو �سيتي، زهيجيانغ بروفـين�ض، �سندوق 

الربيدي 322000، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثانـي،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142081
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقنعة �سحية  اأقنعة واقية للوجه للحماية من العدوى الفـريو�سية،  اأقنعة واقية للوجه، 
لال�ستخدام  للفم  واقية  اأقنعة  الطبي،  لال�ستخدام  للوجه  واقية  اأقنعة  الفـريو�ض،  لعزل 

الطبي، اأقنعة االأنف الواقية لال�ستخدام الطبي.  
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لينزينغ اأكتيينغي�سيل�سافت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويرك�سرتا�سي .2  4860  لينزينغ، النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142082

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقنعة، اأقنعة للوجه، اأقنعة واقية للوجه، اأقنعة واقية، اأقنعة حماية. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لينزينغ اأكتيينغي�سيل�سافت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويرك�سرتا�سي .2  4860  لينزينغ، النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142287
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 املطبوعات، من�سورات مطبوعة، اأدوات مكتبية، مقلمة اأقالم حرب واأقالم ر�سا�ض، بطاقات 
ترحيبية، املواد التعليمية والتدري�سية، ال�سحف، الدوريات، املجالت، الن�سرات االإخبارية، 
كتيبات  ترويجية،  كتيبات  اإر�سادية،  كتيبات  كتيبات،  الدالئل،  الكتب،  املجالت،  الن�سرات، 
اإعالنية، من�سورات، دليل اإر�ساد، دفاتر التمارين، ملفات قو�ض الرافعة، جملدات امل�ستندات 
مواد  اجلرائد،  ال�سهادات،  بريدية،  بطاقات  مل�سقات،  دعائية،  مواد  محافظ،  �سكل  على 
الغيار،  قطع  محايات،  ر�سا�ض،  اأقالم  اأقالم،  والتغليف،  التعبئة  مواد  ال�سور،  دعائية، 

جتهيزات وملحقات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدينهام �سكول، الدينهام رود، ال�سرتي، بورهاموود، هريتفورد�ساير، 

دبليو دي 6 3 ايه جيه، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتـب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 
رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142288
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املن�سورات االإلكرتونية القابلة للتنزيل، املن�سورات االإلكرتونية املتعلقة بالتعليم والتدريب 
اإر�سادية وتعليمية اإلكرتونية قابلة للتنزيل، برامج الكمبيوتر،  التي ميكن تنزيلها، مواد 

برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي تقدمي خدمات التعليم واملدر�سة. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدينهام �سكول، الدينهام رود، ال�سرتي، بورهاموود، هريتفورد�ساير، 
دبليو دي 6 3 ايه جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142289
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأكادمييات،  والثقافـية،  الريا�سية  االأن�سطة  الرتفـيه،  و�سائل  التدريب،  توفـري  التعليم، 
تنظيم وعقد املوؤمترات، الندوات وور�ض العمل، املدار�ض الداخلية، تنظيم م�سابقات تعليمية 
وريا�سية، تنظيم املعار�ض لالأغرا�ض الثقافـية اأو التعليمية، التعليم البدين، تدريب عملي، 
ن�سر الكتب، توفـري التعليم والريا�سة واملرافق، الت�سوير، دليل �سياحي، خدمات الفح�ض 
املوؤهالت االأكادميية، املعلومات، اال�ست�سارات واخلدمات اال�ست�سارية فـيما  الرتبوي، منح 

يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدينهام �سكول، الدينهام رود، ال�سرتي، بورهاموود، هريتفورد�ساير، 
دبليو دي 6 3 ايه جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتـب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142290
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات االإقامة املدر�سية، توفـري وتاأجري امل�ساكن املوؤقتة، توفـري مرافق املوؤمترات، توفـري 
والعامة، خدمات احلرم  للمنا�سبات اخلا�سة  تاأجري غرف  والفعاليات،  للمعار�ض  مرافق 
اجلامعي للطالب، خدمات التموين للموؤ�س�سات التعليمية، رعاية االأطفال، دور احل�سانة 
يتعلق  فـيما  اال�ست�سارية  واخلدمات  اال�ست�سارات  املعلومات،  النهارية،  احل�سانة  وخدمات 

بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدينهام �سكول، الدينهام رود، ال�سرتي، بورهاموود، هريتفورد�ساير، 
دبليو دي 6 3 ايه جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142291
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قميـــــ�ض  مقنعني،  بلــــوزات  بلـــوزات،  املدر�سي،  الزي  الراأ�ض،  اأغطية  االأحذية،  املالب�ض، 
)تي �سريت(، ال�سراويل الق�سرية، التنانري، بنطلون، روابط، ربطات العنق، ربطات العنق 
اجلاهزة، دعامات للمالب�ض، جوارب، النعال، االأو�سحة، �سداري، �سرتات، معاطف، ف�ساتني، 
املاء،  �سباحة، مالب�ض �سد  مالب�ض حتتية، مالب�ض داخلية، مالب�ض نوم )بجامات(، بدل 
زينة  �ساالت،  اأحذية ريا�سية، قبعات، قفازات،  اأحذية،  القدم،  اأحذية كرة  اأزياء م�سرحية، 

اجليب، اأحزمة، قطع الغيار، التجهيزات وامللحقات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدينهام �سكول، الدينهام رود، ال�سرتي، بورهاموود، هريتفورد�ساير، 

دبليو دي 6 3 ايه جيه، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 
رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142502
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقرم�سات كرمي، املقرم�سات، ب�سكويت، اأطعمة خفـيفة م�سنوعة اأ�سا�سا من االأرز، اأطعمة 
خفـيفة م�سنوعة اأ�سا�سا من احلبوب .

 
اإن.بي  اإ�ض دي  اأند كونفـيك�سونريي فاكتوري  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوون فات بي�سكويت 

اإت�ض دي.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

برياك،  اإنتان  تيلوك   36000 باجنار،  كامبونغ  جاالن   ،11776 لوت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 
رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142503
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج األعاب 
تطبيقات  برامج  للتنزيل،  قابلة  تفاعلية  فـيديو  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  اإلكرتونية 
الكمبيوتر القابلة للتنزيل لال�ستخدام على الهواتف املحمولة وهي برجميات الكمبيوتر 
عرب  االجتماعية  ال�سبكات  مواقع  خالل  من  االإلكرتونية  االألعاب  اإلى  الو�سول  لتوفـري 

االإنرتنت، برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام على االأجهزة املحمولة. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 
قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 

34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 
رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142505
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات الرتفـيهية وهي توفـري األعاب الكمبيوتر واالألعاب االإلكرتونية على االإنرتنت، 
للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر غري  الألعاب  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  الرتفـيه وهي  خدمات 
اإلكرتوين  توفـري موقع  الرتفـيهية وهي  املحمولة، اخلدمات  االأجهزة  ال�ستخدامها على 

ي�سم األعابا واألغازا ومعلومات عن األعاب اجلوال. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 
قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 

34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142507
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج األعاب 
تطبيقات  برامج  للتنزيل،  قابلة  تفاعلية  فـيديو  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  اإلكرتونية 
الكمبيوتر القابلة للتنزيل لال�ستخدام على الهواتف املحمولة وهي برجميات الكمبيوتر 
عرب  االجتماعية  ال�سبكات  مواقع  خالل  من  االإلكرتونية  االألعاب  اإلى  الو�سول  لتوفـري 

االإنرتنت، برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام على االأجهزة املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 
قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 

34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142508

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات الرتفـيهية وهي توفـري األعاب الكمبيوتر واالألعاب االإلكرتونية على االإنرتنت، 

للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر غري  الألعاب  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  الرتفـيه وهي  خدمات 

اإلكرتوين  توفـري موقع  الرتفـيهية وهي  املحمولة، اخلدمات  االأجهزة  ال�ستخدامها على 

ي�سم األعابا واألغازا ومعلومات عن األعاب اجلوال. 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 

قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 
34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142510

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإنرتنت  االإلكرتونية على  الكمبيوتر واالألعاب  األعاب  الرتفـيهية وهي توفـري  اخلدمات 

للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر غري  الألعاب  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  الرتفـيه وهي  خدمات 

ال�ستخدامها على االأجهزة املحمولة، اخلدمات الرتفـيهية وهي توفـري موقع االإلكرتوين 

ي�سم األعابا واألغازا ومعلومات عن األعاب اجلوال. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 
قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 

34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142511
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج األعاب 
تطبيقات  برامج  للتنزيل،  قابلة  تفاعلية  فـيديو  األعاب  برامج  للتنزيل،  قابلة  اإلكرتونية 
الكمبيوتر القابلة للتنزيل لال�ستخدام على الهواتف املحمولة وهي برجميات الكمبيوتر 
عرب  االجتماعية  ال�سبكات  مواقع  خالل  من  االإلكرتونية  االألعاب  اإلى  الو�سول  لتوفـري 

االإنرتنت، برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام على االأجهزة املحمولة. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 
قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 

34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142512
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات الرتفـيهية وهي توفـري األعاب الكمبيوتر واالألعاب االإلكرتونية على االإنرتنت، 
للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر غري  الألعاب  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  الرتفـيه وهي  خدمات 
اإلكرتوين  توفـري موقع  الرتفـيهية وهي  املحمولة، اخلدمات  االأجهزة  ال�ستخدامها على 

ي�سم األعابا واألغازا ومعلومات عن األعاب اجلوال. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات االألعاب والت�سويق امل�ساهمـــــة - م�سوؤول 
قاعدة البيانات الألعاب بيك غاميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو/اأ�سطنبول 

34427 تركيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142551
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإن�ساء املباين واالإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع.  

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دايل اأباتري خلدمة �سيانة ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب 77563 - دبي - االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142722
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القهوة اال�سطناعية، هندبا برية بدائل للقهوة، قهوة، م�سروبات قهوة مع حليب، كب�سوالت 
قهوة معباأة، منكهات للقهوة/ نكهات للقهوة، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، قهوة غري محم�سة، 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة. 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي تي �سانتو�ض جايا ابادي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإندوني�سية

كيل.  تامان،   - جيالجن   159 منرب.  جيالجن  .رايا  ال  جيه  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
برينجينبيندو، كيك. تامان، كاب. �سيدوارجو، بروب. جاوا تيمور، 

اإندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144228
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ، �سجائر، �سيجار.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأردين انف�ستمنت�ض )بي فـي تي( ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: زميبابويه

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاند 16720، كونالد رود، كورنر كونالد / بي�سمري، غرانيت�سايدي، 
هاراري، زميبابوى

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  

العاملية  الكلية  بو�سر، خلف جامع االأمني، �سكة رقم 5509 من بعد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
مكتــب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم  بناية  والتكنولوجيا،  للهند�سة 

رقم 21 م�سقط - �سلطنة عمان 
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107440

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/11/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1203 فـي 2017/7/24م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مطعم ب�سطة 23

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ب�سطة م�سقط �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 880 ر.ب: 122

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2016/6/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/7/4م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33858
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/13 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/30/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33859
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/13 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33860
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/30/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33861

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/30/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33862

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33863

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/13 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33864
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/13 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 889 فـي 2009/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33865
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/10/25 م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33866

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريخ الت�سجيـــــــــــــــــــل : 2009/11/22 م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 893 فـي 2009/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماندرين اورينتال �سريفي�سيز بي. فـي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ماندارين اورينتال )يو كيه( ليميتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيفث فلور، 110 هاي هولبورن، دبليو �سي 1 فـي 6 جيه اأ�س، 

لندن اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  136553 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  1356 فـي 2020/9/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بريامال اإنرتبرايزي�س ليمتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بريامال فارما ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: هندية - التجارة وال�سناعة

بارك،  كوربوريت  اجازتيا  انانتا،  بريمال  فلورا،  جراوند  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

مامبي  )وي�ست(،  كرل  مارج  ا�س  بي  ال  جانك�سني،  كاماين 
400070، ماهرا�ساتر، الهند

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل:  الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/10/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2/3/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69524

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/7/21 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  957 فـي 2012/1/21م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق:  روائع الفكر �س.م.م

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بن زاهر للتوريدات العاملية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 715 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25995

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/5/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  926 فـي 2011/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تيكرتونيك فلور كري تيكنولوجي ليمتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تيكرتونيك كوردلي�س جي بيه

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

 ،29621 اجلنوبية  كارولينا  اأندر�سون  واي،  اإنوفي�سن   100 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل:  الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/30/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  26188

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/5/4 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  926 فـي 2011/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: تيكرتونيك فلور كري تيكنولوجي ليمتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تيكرتونيك كوردلي�س جي بيه

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

 ،29621 اجلنوبية  كارولينا  اأندر�سون  واي،  اإنوفي�سن   100 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل:  الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/30/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  26158

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  774 فـي 2004/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: انتيل�سات انفي�ستمنت ا�س ا

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :  انتل�سات لي�سنز هولدينغز ال ال �سي

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: لوك�سمبريغية - التجارة وال�سناعة
ال - 1246،  األبريت بور�سيت لوك�سمبريغ، لوك�سمبريغ  4، ريو  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

لوك�سمبريغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: لوك�سمبريغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2018/7/16م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة:  26159

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 774 فـي  2004/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: انتيل�سات انفي�ستمنت ا�س ا

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية :  انتل�سات لي�سنز هولدينغز ال ال �سي

 �جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة:  لوك�سمبريغية - التجارة وال�سناعة
ال - 1246،  األبريت بور�سيت لوك�سمبريغ، لوك�سمبريغ  4، ريو  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

لوك�سمبريغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل:  لوك�سمبريغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة:  2018/7/16م  

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3931

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/6/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 571 فـي 1996/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كاريفليك�س نيدرلندز بى.فى

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كاريفليك�س بي تي اإي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

 ،068809 �سنغافورة   - داونتان  اأو   11  -  25 واى،  �سينتون   6 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 4548

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1999/3/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 637 فـي 1998/12/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 25 يوجلوك 

اجلنوبية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 31686

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 4

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/29م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 794 فـي 2005/2/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 25 يوجلوك 

اجلنوبية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31678

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/8/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 

اجلنوبية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31689

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/15م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 793 فـي 2005/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 

اجلنوبية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34401

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/5/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 839 فـي 2007/5/15م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 44379

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/1/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 845 فـي 2007/8/15م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62888

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/5/16م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 923 فـي 2010/11/20م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93051

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/11/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1111 فـي 2015/8/23م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93052

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/11/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1109 فـي 2015/8/2م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94584

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1152 فـي 2016/6/26م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94585

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 8

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/2/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1120 فـي 2015/10/25م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94586

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/11/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1152 فـي 2016/6/26م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

-264-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120749

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هيونداي كوربوري�سن

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيونداي هيفى اإند�سرتيز هولدينجزكو، اإل تى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: كورية - التجارة وال�سناعة

�سول، كوريا   - - جو  - جيل، جوجنبو   2 رو   - �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 25 يوجلوك 
اجلنوبية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: كوريا اجلنوبية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/1/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70537

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70538

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاي،  10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70539

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاي،  10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70540

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاي، 10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70541

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاي، 10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70542

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاي، 10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 3/31/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70543

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70544
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي ، نيويورك ، ان كاى، 10018 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70545

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70546

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70547

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70548

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25
تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70549

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1081 فـي 2014/12/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73809

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1089 فـي 2015/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73810

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/2/9م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1120 فـي 2015/10/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73811

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1089 فـي 2015/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73816

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1089 فـي 2015/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73817

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25
تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1089 فـي 2015/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 73818

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/7/6م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1089 فـي 2015/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بروك�س براذرز جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بى بى ايبكو ال ال �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1411 برودواي، نيويورك، ان كاى، 18001 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102451

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/7 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1157 فـي 2017/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: الق�سور املتميزة العاملية �س.م.م

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : موؤ�س�سة الهاليل للتجارة الدولية 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 34 ر.ب: 105، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3930

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/6/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 571 فـي 1996/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كراتون بوليمرز ري�سريت�س بى.فى

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كراتون بوليمرز اإ�س بى فى ئى يو بى .فى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�ستريويج 19 اأيه 1، 1031 اإت�س اإل، اأم�سرتدام - هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

-275-



اجلريدة الر�سمية العدد )1387(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3931

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/6/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 571 فـي 1996/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كراتون بوليمرز ري�سريت�س بى.فى

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كراتون بوليمرز اإ�س بى فى ئى يو بى .فى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�ستريويج 19 اأيه 1، 1031 اإت�س اإل، اأم�سرتدام - هولندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3930

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/6/18م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 571 فـي 1996/3/16م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كاريفليك�س نيدرلندز بى.فى

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : كاريفليك�س بي تي اإي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

 ،068809 �سنغافورة   - داونتان  اأو   11  -  25 واى،  �سينتون   6 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سنغافورة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سنغافورة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/6م 
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موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 
امل�ستنـــد

ال�سركات
 التي يحـق

لها اال�سـرتاك
ا�ســم املناقـ�سة رقم 

املناق�سـة

2021/6/2 2021/5/6

)=/150 ر.ع(
مائة 

وخم�سون 
ريــاال عمانيـا

ال�سركــات العاملية 
وال�سركات املحلية 
املتخ�س�سـة فــي 
توريـــد االأدويـــة 
وامل�سجلــة لــدى 
االأمانة العامة 

ملجلـــ�س املناق�ســـــات

توريـــد اأدويـــة 
ولقاحـــات واأم�ســـال 

لـــوزارة ال�سحــــة

2021/7
"دولية"

2021/5/17 2021/4/29

)=/150 ر.ع(
مائة 

وخم�سون 
ريــاال عمانيـا

ال�سركــات املتخ�س�سة 
فــي توريد امل�ستلزمات 

الطبية وامل�سجلــة 
لــدى االأمانـة العامـة 

ملجلـ�س املناقـ�ســات

توريـــــد مـــــواد 
جراحيـــــــة ا�ستهالكيـــة 

لـــوزارة ال�سحـــــة 

2021/8

اإ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  واملوا�سفــــــــات  ال�ســـروط  م�ستنـــــــدات  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 
علــــــى املوقــــع االإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om(, حتـــى التاريـــخ 
املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله, على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع االإلكرتوين 

باملوقع.
على جميــع ال�سركــات اأن ترفـــق مع عطاءاتهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
مــن   )%1( عــن  يقل  ال  ال�سلطنــة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  من  عليـــه  م�ســـدق  �سيــك  اأو 
ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�سات  ملجل�س  العام  االأمني  �سعادة  با�ســـم  العطاء معنونا  قيمة 
)90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم العطاءات, وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب 
اأو ال�سيك امل�سدق عليه  اإرفاق �سورة من  ال�سمان امل�سرفـي  اأن يتـــم  لن ينظر فيـه, على 
باأ�سل  اإ�سناد( واالحتفاظ  االإلكرتوين )خدمة  املوقع  فـي  ال�سركة  املقدم من  العر�س  مع 

االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات
 اإعـــــالن

تعلن االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�ستني املذكورتني اأدناه:
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ال�سمان امل�سرفـي اأو ال�سيك امل�سدق عليه اإلى اأن يتم طلبه من قبل االأمامة العامة ملجل�س 
املناق�ســات.

يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع االإلكرتوين املذكور اأعاله قبل 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات, ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب  �ستعطى االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 

"جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر "

االأمني العام ملجل�س املناق�سات
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جيووال انرتنا�صيونال ليميتد �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  ليميتد  انرتنا�سيونال  �سركة جيووال 
بالرقـم ١١٤٧٥٧٧, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم:٣٧٤٥ - جممع رقم:٢٣٧  

مبنى رقم:٣٧٩١ الطابق الثاين - �صقة رقم:٢٢
�ش.ب:١٥٤٦ ر.ب:١٢١ 

هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧ فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب ماوؤى للم�صاريع املتحدة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قاعة النور ال�صاطع لالأفراح �ش.م.م
يعلن مكتب ماوؤى للم�ساريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  لالأفراح  ال�ساطع  النور  قاعة  �سركة  بت�سفـيــة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  بالرقـم ١١٦١٩٧٧,  الـتجاري 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٣١٨ ر.ب:١١٧ 
هاتف رقم:٩٣٣٠٧٢٨٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب الفي�صل لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلكيم املتحدة �ش.م.م

املتحدة  احلكيم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الفي�سل  مكتب  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,١٠١٥٦٤٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب �صاه للتدقيق - محا�صبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز التميز للتنمية االقت�صادية �ش.م.م

�سركة مركز  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  للتدقيق - محا�سبون  �ساه  يعلن مكتب 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  االقت�سادية  للتنمية  التميز 
١٢٨٤٤٢٩, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٢/١٤م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٢٥٠٨ ر.ب:١١٢ 

هاتف رقم:٢٤٧٠٧٦٥٤ - ٢٤٧٨٦١٥١ فاك�ش رقم:٢٤٧٨٦٧٥١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية لل�صركة املتحدة للخدمات البيئية �ش.م.م
يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه  الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات  يعلن مكتب احلمداين 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  البيئية  للخدمات  املتحدة  ال�سركة 
بالرقـم ١٢٢٩٥٥٨, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/٢٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�صر -اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم:٢٨٣٥  

الطابق الثالث - �صقة رقم:٣١٠
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

هاتف رقم:٢٤٩٩١٨٩٩  فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الثالثي الطموح - ت�صامنية

يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه  الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات  يعلن مكتب احلمداين 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - الطموح  الثالثي  �سركة 
١٢١٨٤١٣, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٢/١٨م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�صر -اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم:٢٨٣٥  

الطابق الثالث - �صقة رقم:٣١٠
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

هاتف رقم:٩٩٠٠٤٤٩٣  فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو بدر ال�صكيلي للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه  الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات  يعلن مكتب احلمداين 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - واملقاوالت  للتجارة  ال�سكيلي  بدر  اأبو  �سركة 
الـتجاري بالرقـم ١١٧٨٦٨٨, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/٢م, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�صر -اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم:٢٨٣٥  

الطابق الثالث - �صقة رقم:٣١٠
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

هاتف رقم:٩٩٠٠٤٤٩٣  فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

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

يقــوم بت�سفـيــة  اأنـه  الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات  يعلن مكتب احلمداين 
�سركة ميزي للتجارة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٧٦٨٢٧, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�صر -اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم:٢٨٣٥  

الطابق الثالث - �صقة رقم:٣١٠
�ش.ب:٥٧٥ ر.ب:١٣٠ 

هاتف رقم:٩٩٠٠٤٤٩٣  فاك�ش رقم:٢٤٤٧٥٤٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع احلكماين العمالقة العاملية - تو�صية
يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع احلكماين  اأنـه  البيان للتدقيق واملراجعة  يعلن مكتب 
العمالقة العاملية - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٠٥٠٢٤,  
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/١٠/١٢م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول 

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

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حامت الوهيبي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حامت الوهيبي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٠٦٩٧, وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٣/١٧م,  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول 

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

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ميثاق �صحم للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ميثاق �سحم للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤١٨٣١, وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/٢٥م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول 

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

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب �صامل اخل�صيبي لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عمار ومي�صيل �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمار ومي�سيل 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٩٦١٤, وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٣/٢٣م,  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر, 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم:٢٨ 

�ش.ب:٤٢٨  ر.ب:١٣١ 
هاتف رقم:٢٤٦٦٥٣٥٥  فاك�ش رقم:٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

-284-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنران الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�صية
�سركة جنران  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمراجعة وتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب فهد 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - واملقاوالت  للتجارة  الوطنية 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,٣١٦٥٤٥٠ بالرقـم 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار  - محافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب:٩٧٤  ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٩٤٩٩٠١٨   

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة خديجة بنت عبيد بن �صعيد ال�صرقي و�صريكتها للتجارة - ت�صامنية
بنت  خديجة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  للمراجعة  فهد  مكتب  يعلن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  و�سريكتها  ال�سرقي  �سعيد  بن  عبيد 
وحـده  ٢٠٢١/٢/٧م,وللم�سفي  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١٠٠٠٨٢٦ بالرقـم  الـتجاري 
امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب:٩٧٤  ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٩٤٩٩٠١٨  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروؤية الدقيقة للت�صاميم والنماذج �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة  يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات 
�سركة الروؤية الدقيقة للت�ساميم والنماذج �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ١٣٤٧١٧٣, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - محافظة م�صقط 

�ش.ب:٥٥٦  ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٢٢٣٦٨٤٦٢ - ٩٧٤٦٦٠٠٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأفران الق�صر للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأفران الق�سر 
وللم�سفي   ,١٢٤٦٢١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

مكتب االمتياز لتدقيق احل�صابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة ارتقاء �صحار الهند�صية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�سحار  ارتقاء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
الهند�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ,١٠٩٦١٤٨
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �صحار - محافظة �صمال الباطنة - بناية تاأجري للتمويل - 

الطابق االأول - مكتب رقم:١
 هاتف رقم:٩٣٠٢٥٢٨٠ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل م�صندم املتميزة للتجارة �ش.�ش.و

اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احلديثة  العاملية  الرقابة  مكتب  يعلن 
يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل م�سندم املتميزة للتجارة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
الـتجاري بالرقـم ١٣٥٩٨٧٤, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/٩/٢١م, وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
القرم  - بناية النور - الطابق االأول - مكتب رقم:١٨

 هاتف رقم:٢٤٤٧٠٨٦٥ - ٩٩٣٨١١٥٤ فاك�ش رقم:٢٤٤٧٠٨٦٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

غازي بن عقيل بن عبداللـه باعمر 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املنتزه ال�صاملة �ش.م.م

يعلن غازي بن عقيل بن عبداللـه باعمر اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املنتزه ال�ساملة �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢١٦٩٨, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٨٨٨٧٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأ�صغال املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن غازي بن عقيل بن عبداللـه باعمر اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االأ�سغال املتحدة للتجارة 
وللم�سفي  بالرقـم ١١٦٥٠٣٥,  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٩٤٨٨٨٧٨ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

-288-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٧(

مكتب العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيف خلدمات التعدين �ش.م.م

يعلـن مكتب العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة طيف خلدمات 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٢٨٢٦، عـــن انتهاء  التعدين �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

حمد بن �شعيد بن حمد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شن م�شقط احلديثة �ش.م.م

يعلـن حمد بن �سعيد بن حمد ال�سيابي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ح�سن م�سقط احلديثة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٥٨٧٥٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شامل بن نا�شح الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالل واأحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سامل بن نا�سح الرا�سدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة طالل واأحمد للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٩٠٦٠٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

زينة بنت عبداللـه بن را�شد امل�شكرية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع امل�شكري واحلجري املتحدة �ش.م.م

تعلـن زينة بنت عبداللـه بن را�سد امل�سكرية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة م�ساريع امل�سكري 
واحلجري املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٢١٩٧، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــية
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار جرنان املتميزة �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
اإعمار جرنان املتميزة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٨١٤٤، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع االأفق للتنمية واال�شتثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع االأفق للتنمية 
واال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٥٤٧٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قمة االإتقان احلديثة - تو�شية

 - االإتقان احلديثة  قمة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  االإتقان  يعلـن مكتب 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٢٩٢٧٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

ماجد بن �شعيد بن مبارك العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الكروان للت�شوق - ت�شامنية

الكروان  ل�سركــــة مركز  امل�سفــــي  العامري ب�سفـتـــــه  �سعيد بن مبارك  يعلـن ماجد بن 
للت�سوق - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٩٥٢١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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�شامل بن را�شد بن �شليم ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

\ لل�شركة املباركة للمواد الزراعية واخلدمات البيطرية - تو�شية

يعلـن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي لل�سركــــة املباركة للمواد الزراعية 
الـتجــاري بالرقـــم ٨٠٦٨٨٤٤،  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  البيطرية - تو�سية، وامل�سجلـة  واخلدمات 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العليوي للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

للتجارة  العليوي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلـن 
واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٤١١٣٣٥٧، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

علي بن محمد بن اإبراهيم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شى الرمي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الرمي  مر�سى  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البلو�سي  اإبراهيم  بن  محمد  بن  علي  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٥٦٨٩، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

عمري بن مربوك بن �شعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درع املعمورة للتجارة �ش.م.م

املعمورة  درع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرواحي  �سعيد  بن  مربوك  بن  عمري  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٤٩٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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هالل بن عبداللـه بن محمود البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدى االحتاد للتجارة - ت�شامنية

يعلـن هالل بن عبداللـه بن محمود البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سدى االحتاد 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٢٠١٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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