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�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1371

ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

الأحد  5جمادى الأولى 1442هـ

املـواف ـ ــق  20دي�سمبـر 2020م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/292صادر فـ ـ ــي  2020/12/15بحظر ا�سترياد الطيور
احلي ـ ــة م ــن بع�ض من ـ ــاطق رو�سي ـ ــا االحت ـ ــاديــة
واململكة الهولندية .
وزارة ال�صحــــــــــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/184صــادر فــي  2020/12/14بتحديد مواعيد العمل
فـي ال�صيدليات العامة واملناوبات بها .
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/185صادر فــي  2020/12/14ب�ش�أن �ضوابط االحتفاظ
بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة .
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/126صادر فـ ـ ــي  2020/12/15ب�إ�صدار الئحة �ضبط
النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
وذات الآثار امل�ؤذية .
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هيئـة تنظيـم اخلدمات العامـة
�ص ــادر فــي  2020/12/16ب�إ�صدار الئحة التعرفة
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قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قـــرار وزاري
رقـــم 2020/292
بحظر ا�سترياد الطيور احلية
من بع�ض مناطق رو�سيا االحتادية واململكة الهولندية
ا�ستنادا �إلى قانـ ــون احلج ـ ــر البيط ـ ــري ال�صادر باملر�س ـ ـ ــوم ال�سلطان ـ ــي رقـ ــم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلى تو�صية اجلهة البيطرية املخت�صة ب�ش�أن حظـ ـ ــر ا�سترياد الطيــور احلية ومنتجاتها
وم�شتقاتها وخملفاتها من بع�ض مناطق رو�سيا االحتادية واململكة الهولندية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظ ــر ا�ستي ــراد الطي ــور احلي ــة ومنتجاتهـ ــا وم�شتقاته ــا وخملفات ــها مـ ــن جمهوريـ ــة
كرات�شاي  -ت�شريكي�سيا  Karachay-Cherkess Republicومنطقة رو�ستوف �أوبال�ست
 Rostov Oblastبرو�سيا االحتادية  ،ومقاطعتي خيلدرالند  Gelderlandوخرونينغن
 Groningenباململكة الهولندية  ،وذلك حلني زوال �سبب احلظر و�صدور قرار بهذا ال�ش�أن ،
وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة حراريا وفقا للقانــون ال�صحــي حليوان ــات اليابــ�س ــة
ال�صادر من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان (. )OIE
املــادة الثانيــــة
عل ــى اجلهات املخت�صـة تنفيــذ هذا القـرار  ،ك ــل فــي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالثــــة
ين�شـر ه ــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بـه مـن تاريخ �صـدوره .
�صـدر فـي 1442 / 4 /29 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 /15 :م

د � .سعــود بن حمــود بن �أحمــد احلب�ســي
وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
-9-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

وزارة ال�صحــــة
قـــرار وزاري
رقـــم 2020/184
بتحديد مواعيد العمل فـي ال�صيدليات العامة واملناوبات بها
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، ٢٠١٥/٣٥
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، ٢٠٢٠/١١٣
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد مواعيد العمل اليومي بال�صيدليات العامة  ،عدا يوم اجلمعة و�أيام الإجازات الر�سمية ،
على النحو الآتي :
أ�  -الفرتة ال�صباحية  :من ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة الواحدة م�ساء .
ب  -الفت ـ ــرة امل�سائي ـ ــة  :من ال�ساعة اخلام�سة م�ساء �إلى ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
وفـي جميع الأحوال  ،يجوز لل�صيدلية العامة العمل على مدار اليوم بعد �أخذ موافقة
م�سبقة بذلك من املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية .
املــادة الثانيــــة
حتدد مواعيد العمل فـي مناوبات ال�صيدليات العامة فـي �أيام العمل اليومي ويوم اجلمعة
و�أيام الإجازات الر�سمية  ،على النحو الآتي :
أ�  -مناوبات ال�صيدليات العامة فـي الواليات التي يوجـد بها (� )٧سبع �صيدليات
ف�أكرث تكون من ال�ساعة الواحدة م�ساء �إلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء  ،ومن ال�ساعة
التا�سعة م�ساء �إلى ال�ساعة التا�سعة �صباحا  ،فـيما عدا يوم اجلمعة و�أيام الإجازات
الر�سمية  ،فتكون من ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
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ب  -مناوبات ال�صيدليات العامة فـي الواليات التي يوجـد بها عدد (� )٤أربع �إلى ()٦
�ست �صيدليات تكون من ال�ساعة التا�سعة م�ساء �إلى ال�ساعة الواحدة �صباحا  ،فـيما
عدا يوم اجلمعة و�أيام الإجازات الر�سمية فتكون من ال�ساعة التا�سعة �صباحا �إلى
ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
ج  -مناوبات ال�صيدليات العامة فـي الواليات التي يوجد بها ( )٣ثالث �صيدليات
ف�أقل  ،فتقت�صر املناوبات على يوم اجلمعة و�أيام الإجازات الر�سمية من ال�ساعة
التا�سعة �صباحا �إلى ال�ساعة التا�سعة م�ساء .
املــادة الثالثــــة
ت�ضع املديرية العامة لل�صيدلة والرقابة الدوائية جداول بال�صيدليات العامة املناوبة ،
ومواعيدها  ،ويجب عليها ن�شـر هذه اجلداول فـي املوقع الإلكرتوين للوزارة .
املــادة الرابعــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامــه .
املــادة اخلام�ســة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 28 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 / 14 :م
د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

-11-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

قـــرار وزاري
رقـــم 2020/185
ب�ش�أن �ضوابط االحتفاظ بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
ا�ستن ــادا �إل ــى قانـ ــون مكافح ــة املخ ــدرات وامل�ؤثــرات العقليــة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، ٩٩/١٧
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، ٢٠١٥/٣٥
و�إلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ، ٢٠١٩/٧٥
و�إلى القرار الوزاري رقم  ٩٨/٥١بتحديد كميات الأدوية التي يجوز للطبيب االحتفاظ بها
فـي عيادته اخلا�صة ،
و�إلى الئحة تنظيم العيادات وامل�ست�شفـيات اخلا�صة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، ٩٨/٥٣
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ال�صادرة بالقرار
الوزاري رقم ، ٢٠٠١/٩٨
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية
ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، ٢٠٢٠/١١٣
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن االحتفاظ بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة بال�ضوابط املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم  ٩٨/٥١امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالف ال�ضوابط املرفقة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي 1442 / 4 / 28 :هـ
املـوافــــق 2020/ 12 / 14 :م

د � .أحمد بن حممد بن عبيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال�صحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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�ضوابط االحتفاظ بالأدوية فـي امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه ال�ضوابط  ،يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املبني
فـي قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية  ،والالئحة التنفـيذية
لقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات ال�صيدالنية  ،كما يكون للكلمات والعبارات
الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1امل�ؤ�س�ســـة :
امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة .
 - 2الرتخي�ص :
املوافقــة الكتابيــة ال�صــادرة مـن املديرية على احتفاظ امل�ؤ�س�سة بالأدوية لبيعها
للمراجعني .
املــادة ( ) 2
حتدد الأدوية التي يجوز للم�ؤ�س�سة االحتفاظ بها و�صرفها ملراجعيها وفقا للجداول
املرفقة بهذه ال�ضوابط .
املــادة ( ) 3
مع مراعاة حكم املادة ( )2من هذه ال�ضوابط  ،ال يجوز للم�ؤ�س�سة االحتفاظ بالأدوية
لبيعها للمراجعني �إال بعد احل�صول على ترخي�ص بذلك .
املــادة ( ) 4
يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى املديرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفقا
به امل�ستندات الالزمة لإثبات ا�ستيفاء ال�شروط الآتية :
� - 1أن تكون امل�ؤ�س�سة مرخ�صة .
� - 2أن تكون امل�ؤ�س�سة فـي منطقة ال توجد بها م�ؤ�س�سة �صيدالنية .
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� - 3أال تقل امل�سافة بني امل�ؤ�س�سة املراد الرتخي�ص لها  ،وبني �أقرب م�ؤ�س�سة مرخ�صة
عن كيلومرت واحد  ،حت�سب من منت�صف املدخل الرئي�سي لكل منهما .
� - 4أن يخ�ص�ص مكان حلفظ الأدوية بامل�ؤ�س�سة مزود بالآتي :
�أ � -أجهزة تكييف تتنا�سب كفاءتها مع م�ساحة املكان  ،على �أال تزيد درجة احلرارة
على (� )٢٤أربع وع�شرين درجة مئوية  ،وتوفـري جهاز قيا�س درجة احلرارة
للمكان .
ب  -ثالجة منا�سبة حلفظ الأدوية التي حتتاج �إلى تربيد من ( )٢درجتني �إلى
( )٨ثماين درجات مئوية  ،وثالجة �أخرى للتربيد ال�شديد الأقل من درجة
ال�صفر املئوي فـي حالة وجود �أدوية حتتاج �إلى تربيد �شديد  ،على �أن تزود
كل منهما مبنظم للحرارة  ،وم�ؤ�شر للت�شغيل مزود مبقيا�س درجة احلرارة ،
و�سجل قيد درجات احلرارة اليومي .
ج  -خزائن حلفظ الأدوية .
د  -خزانة حمكمة الإغالق حلفظ الأدوية املراقبة � ،إن وجدت .
املــادة ( ) 5
يجوز للمديرية ا�ستيفاء �أي م�ستندات �أو بيانات �أخرى تراها الزمة للبت فـي طلب
الرتخي�ص  ،وذلك خالل الأجل الذي حتدده  ،وفـي حالة ع ــدم ا�ستيف ــاء ه ــذه امل�ستن ــدات
�أو البيانات خالل ذلك الأجل يعد الطلب ملغى .
املــادة ( ) 6
على املديرية البت فـي طلب الرتخي�ص خالل ( )٣٠ثالثني يومــا مــن تاري ــخ تقدمي ــه
م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة  ،ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب مبثابة رف�ضه .
ويجوز للم�ؤ�س�سة التظلم �إلى الوزير من قرار الرف�ض خالل (� )٦٠ستني يوما من تاريخ
�إخطاره بالقرار �أو علمه به علما يقينيا  ،ويجب البت فـي التظلم خالل ( )٣٠ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه  ،ويعترب م�ضي املدة املذكورة دون الرد عليه مبثابة رف�ضه .
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املــادة ( ) 7
ت�صدر املديرية الرتخي�ص بعد �سداد الر�سم املقرر  ،وذلك ملدة �سنة واحدة قابلة للتجديد ،
علـ ــى �أن يقـ ــدم طل ــب جتدي ــد الرتخي�ص قبل ( )٣٠ثالثني يوما من تاريخ انتهائه  ،بعد
ا�ستيفاء ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )٤من هذه ال�ضوابط ما مل يثبت تكرار
خمالفة امل�ؤ�س�سة لها .
وفـي جميع الأحوال يجوز للمديرية عند �إ�صدار الرتخي�ص تقييد االحتفاظ بنوع حمدد
من الأدوية بامل�ؤ�س�سة لبيعها للمراجعني .
املــادة ( ) 8
تلتزم امل�ؤ�س�سة املرخ�صة بالآتي :
 - 1و�ضع الرتخي�ص فـي مكان ظاهر فـي امل�ؤ�س�سة .
� - 2أن تكون الأدوية م�سجلة .
� - 3شراء الأدوية من م�ستودعات الأدوية املرخ�صة فـي ال�سلطنة .
 - 4و�ضع �سعر الدواء املقرر على العبوة .
 - 5حفظ الأدوية ح�سب درجات احلرارة املدونة عليها .
� - 6أن يتم بيع �أو �صرف الأدوية مبوجب و�صفة طبية  ،فـيما عدا الأدوية امل�ستثناة بقرار
من الوزير .
 - 7االحتفاظ ب�سجل لقيد الو�صفات الطبية .
 - 8حفظ تقارير زيارات التفتي�ش الدورية للأدوية فـي ملف خا�ص .
 - 9عدم بيع العينات الطبية �أو االجتار بها .
املــادة ( ) 9
يتولى ال�صيدالين �أو م�ساعد ال�صيدالين م�س�ؤولية االحتفاظ بالأدوية و�صرفها وبيعها
للمراجعني فـي امل�ؤ�س�سة  ،وفـي حالة عدم وجود �أي منهما فـي امل�ؤ�س�سة يتولى امل�س�ؤول الطبي
عن امل�ؤ�س�سة هذه املهمة .
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املــادة ( ) 10
ينتهي الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا انتهى ترخي�ص امل�ؤ�س�سة �أو �صدر قرار ب�إلغاء ترخي�صها .
� - 2إذا نقل مقر امل�ؤ�س�سة �إلى منطقة �أخرى يوجد بها خدمات �صيدالنية .
� - 3إذا �صدر قرار بغلق امل�ؤ�س�سة مدة تتجاوز ( )٣ثالثة �أ�شهر .
املــادة ( ) 11
يلغى الرتخي�ص فـي الأحوال الآتية :
� - 1إذا مل يتم توفـري الأدوية فـي امل�ؤ�س�سة خالل (� )٢شهرين من تاريخ �صدور الرتخي�ص .
� - 2إذا �أو�صت بالإلغاء اللجنة الفنية امل�شكلة وفقا حلكم املادة ( )٤من قانون تنظيم
مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة .
وفـي جميع الأحوال  ،متنح امل�ؤ�س�سة عند �إلغاء الرتخي�ص فـي احلالة الواردة فـي البند ()٢
من هذه املادة �أجال للت�صرف فـي الأدوية ال يتجاوز ( )٣ثالثة �أ�شهر من تاريخ �صدور قرار
الإلغاء .
املــادة ( ) 12
تطبق فـي �ش�أن خمالفة �أحكام هذه ال�ضوابط العقوبات الواردة فـي قانون تنظيم مزاولة
مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة  ،وقانون تنظيم مزاولة مهنة ال�صيدلة وامل�ؤ�س�سات
ال�صيدالنية  ،وقانون مكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية .
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ﺟﺪاول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

)1371( اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﺻﺮﻓﮭﺎ ﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﮭﺎ اجلريدة الر�سمية العدد

SCHEDULE I
(1) اﻟﺠﺪول
ﺟﺪاول اﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
Polyclinics/Essential Drug for GP
Clinic
ﻟﻤﺮاﺟﻌﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔاﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ وﺻﺮﻓﮭﺎ/اﻷدوﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﺎدات
SCHEDULE I
Polyclinics/Essential Drug for GP Clinic

(1) اﻟﺠﺪول
اﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ/اﻷدوﯾﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻌﯿﺎدات

Drug class

Drug name

Route

Drug
name
Paracetamol
ﺑﺎراﺳﯿﺘﺎﻣﻮل
Diclofenac
Paracetamol
دﯾﻜﻠﻮﻓﯿﻨﺎك
ﺑﺎراﺳﯿﺘﺎﻣﻮل
Diclofenac
EMLA
دﯾﻜﻠﻮﻓﯿﻨﺎك
اﻣﻼ

Route
IV

1 Analgesics
Drug Non-narcotics
class
1

2
2

Analgesics
Non-narcotics
Anesthetics
Topical
Anesthetics
Topical
Infiltrative

3

Anti-convulsants
Infiltrative

3

Anti-convulsants

4

Anti-diabetics

45

Antidotes (in the ED)
Anti-diabetics

56

Anti-histamines
Antidotes
(in the ED)

6

Anti-histamines

7

Anti-inflammatories
Steroids
Anti-inflammatories
Steroids

7

8

Anti-platelets

89

Anti-platelets
Burn preparation

9

Burn preparation

IM
IV

Minimum
quantity
Minimum
5
quantity
5
5

Remarks
Remarks

IM
Topical 51

Lidocaine gel 2% ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
EMLA
Lidocaine injection 1% and
اﻣﻼ
2%
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
Lidocaine gel 2% ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
Diazepam
Lidocaine injection 1% and
دﯾﺎزﯾﺒﺎم
2% ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
Diazepam
دﯾﺎزﯾﺒﺎم
Insulin R
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
Activated
Insulin R charcoal أﻛﺘﻔﯿﺘﯿﺪ
ﺷﺎرﻛﻮل
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
Chlorpheniramine
Activated charcoal أﻛﺘﻔﯿﺘﯿﺪ
ﻛﻠﻮرﻓﯿﻨﺮاﻣﯿﻦ
ﺷﺎرﻛﻮل
Prochlorperazine
Chlorpheniramine
ﺑﺮوﻛﻠﻮرﺑﯿﺮازﯾﻦ
ﻛﻠﻮرﻓﯿﻨﺮاﻣﯿﻦ
Prochlorperazine
Hydrocortisone
 ﺑﺮوﻛﻠﻮرﺑﯿﺮازﯾﻦ100
MG ھﯿﺪروﻛﻮرﺗﯿﺰون
Dexamethasone 100
0.1%
Hydrocortisone
MG
ھﯿﺪروﻛﻮرﺗﯿﺰون
دﯾﻜﺴﺎﻣﯿﺜﺎزون
Dexamethasone
Aspirin 300MG0.1%
دﯾﻜﺴﺎﻣﯿﺜﺎزون
أﺳﺒﯿﺮﯾﻦ
Aspirin
300MG Burn
Moist Exposure
( أﺳﺒﯿﺮﯾﻦflamazine
Ointment
Moist
Exposure Burn
/MEBO)
Ointment
(ﻣﺮھﻢ ﺗﺮطﯿﺐflamazine
/MEBO)
ﻣﺮھﻢ ﺗﺮطﯿﺐ
5
5
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Topical 1
Topical 11
Topical
PR OR
INJ

1
1
1

PR OR
INJ
SC,IV

1

PO
SC,IV

11

IV,IM
PO

15

IV,IM
IV,IM

51

IV,IM
IV

1
2

IV
IV

22

IV
PO

210

1

PO
Topical 101
Topical

1

Single use
vials
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺼﻮل
Single use
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
vials
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺤﺼﻮل
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
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CVS Agents
Diuretics
Vasodilators

11

Electrolytes

12

Fluid replacement
solutions

13

GI Agents
Anti-emetics
Antispasmodics
Laxatives
Proton Pump Inhibitors

14

15

Respiratory agents

Anti-hypertensive

/ اﻟﺤﺮوق اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﮫ ) ﻓﻼﻣﺎزﯾﻦ
(ﻣﯿﺒﻮ
Furosemide 20MG/ 2ML
ﻓﺮوﺳﯿﻤﺎﯾﺪ
Nitroglycerine spry
ﻧﺎﯾﺘﺮوﺟﻠﯿﺴﺮﯾﻦ
ORS
ﻣﺤﻠﻮل اﻻرواء اﻟﻔﻤﻮي
0.45% NS/0.9%
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
5% Dextrose D25دﯾﻜﺴﺘﺮوز
D5 NS
دﯾﻜﺴﺘﺮوز/ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
0.45% NS D5
دﯾﻜﺴﺘﺮوز/ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ
Ringer Lactate
رﯾﻨﺠﺮ ﻻﻛﺘﯿﺖ

IV

1

SL OR
PO
PO

1

IV

5

IV
IV

5
5

IV

5

IV

5

Ondansetron
اوﻧﺪاﻧﺴﯿﺘﺮون
Hyoscine butyl bromide
ھﯿﻮﺳﯿﻦ أن ﺑﯿﻮﺗﯿﻞ ﺑﺮوﻣﯿﺪ
Phosphate enema
ﺣﻘﻨﺔ ﺷﺮﺟﯿﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت
Omeprazole I.V
أوﻣﻮﺑﺮازول
Salbutamol
ﺳﺎﻟﺒﻮﺗﺎﻣﻮل
Ipratropium bromide
اﺑﺮاﺗﺮوﺑﯿﻮم ﺑﺮوﻣﯿﺪ
Captopril 25MG
ﻛﺎﺑﺘﻮﺑﺮﯾﻞ

IV/PO

1

IV,IM

5

PR

1

IV

5

Neb

1

Neb

1

PO

14
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SCHEDULE II

(2) اﻟﺠﺪول
اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
أدوﯾﺔ
(2) اﻟﺠﺪول
ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت
أدوﯾﺔ ﺑﮭﺎ
ﯾﻮﺟﺪ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
اﻟﻄﻮارئ

SCHEDULE IIEmergency Drug for Health
Establishments
OT
Emergency
Drugwithout
for Health
Establishments without OT

Drug name
1 Atropine 0.5 mg/ml
Drug name
أﺗﺮوﺑﯿﻦ
1 Atropine 0.5 mg/ml
2 Adenosine 3mg/ml
أﺗﺮوﺑﯿﻦ
أدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ
2 Adenosine 3mg/ml
3 Amiodarone 150mg/ml
أدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ
اﻣﯿﻮدارون
3 Amiodarone 150mg/ml
4  ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم10%Calcium Gluconate inj.10ml
اﻣﯿﻮدارون
ﺟﻼﯾﻜﻮﻧﯿﺖ
4  ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم10%Calcium Gluconate inj.10ml
5 5ml Dextrose (D50))
ﺟﻼﯾﻜﻮﻧﯿﺖ
دﯾﻜﺴﺘﺮوز
5 5ml Dextrose (D50))
6  اﯾﺒﻨﯿﻔﺮﯾﻦEpinephrin 1:1000 vials 1mg/ml
دﯾﻜﺴﺘﺮوز
7 Lidocaine 2% inj. 2mg/ml
6  اﯾﺒﻨﯿﻔﺮﯾﻦEpinephrin 1:1000 vials 1mg/ml
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
7 Lidocaine 2% inj. 2mg/ml
8  ﻣﺎﻏﻨﯿﺴﯿﻮم ﺳﺎﻟﻔﯿﺖMagnesium Sulphate 50% inj.
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
9 Naloxone 0.4 mg/ml
8  ﻣﺎﻏﻨﯿﺴﯿﻮم ﺳﺎﻟﻔﯿﺖMagnesium Sulphate 50% inj.
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن
9 Naloxone 0.4 mg/ml
10 Sodium Bicarbonate 8.4% inj.50ml
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن
ﺻﻮدﯾﻮم ﺑﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
10 Sodium Bicarbonate 8.4% inj.50ml
11 Dopamine 40mg/ml inj
ﺻﻮدﯾﻮم ﺑﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
دوﺑﺎﻣﯿﻦ
11 Dopamine 40mg/ml inj
دوﺑﺎﻣﯿﻦ

ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت

Quantity
5
Quantity
5
2
2
2
2
2
2
2
2

5
2
5
2
1
2
1
2
1
1
2
2
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SCHEDULE III
Emergency Drug for Health
Establishments with OT

(3) اﻟﺠﺪول
أدوﯾﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﻏﺮف ﻋﻤﻠﯿﺎت

Drug name
1 Atropine 0.5 mg/ml
أﺗﺮوﺑﯿﻦ
2 Adenosine 3mg/ml
أدﯾﻨﻮﺳﯿﻦ
3 Amiodarone150mg/ml
أﻣﯿﻮدارون
4 ﻛﺎﻟﺴﯿﻮم10%Calcium Gluconate inj.10ml
ﺟﻼﯾﻜﻮﻧﯿﺖ
5 50 ml Dextrose (D50)
دﯾﻜﺴﺘﺮوز
6  اﯾﺒﻨﯿﻔﺮﯾﻦEpinephrin 1:1000 vials 1mg/ml
7 Lidocaine 2% inj. 2mg/ml
ﻟﯿﺪوﻛﺎﺋﯿﻦ
8 Magnesium Sulphate 50% inj
ﻣﺎﻏﻨﯿﺴﯿﻮم ﺳﺎﻟﻔﯿﺖ
9 Naloxone 0.4 mg/ml
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﻮن
10 Sodium Bicarbonate 8.4% inj. 50ml
ﺻﻮدﯾﻮم ﺑﯿﻜﺮﺑﻮﻧﺎت
11 Dopamine 40mg/ml inj.
دوﺑﺎﻣﯿﻦ
12 Suxamethonium
ﺳﻮﻛﺴﻤﯿﺜﻮﻧﯿﻮم
13 Midazolam
ﻣﯿﺪازوﻻم

Quantity
5

Remarks

2
2
2
2
5
2
1
2
1
2
1
1
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قـــرار وزاري
رقـم 2020/126
ب�إ�صدار الئحة �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/35
و�إلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  81/25باملوافقة على ان�ضمام حكومة �سلطنة عمان �إلى االتفاقية
الدولية ملنع التلوث من ال�سفن لعام ، 1973
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2019/5باملوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إلى االتفاقية
الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية لعام 2001م ،
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/90ب�إن�شاء وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صــاق ال�شوائ ــب وذات الآث ــار امل�ؤذي ــة
ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  29 :من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافــــق  15 :من دي�سمبــــــــر 2020م
م � .سعيـــد بن حمـــود بن �سعيــد املعولــي
وزير النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
-21-
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الئحة �ضبط النظم ال�سفـينية
املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات الآثار امل�ؤذية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
 - 1الـوزارة :
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات .
 - 2ال�سلطة البحرية :
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة � ،أو �أي جهة يعهد �إليها القيام بواجباتها .
 - 3املنظمــة :
املنظمة البحرية الدولية .
 - 4ال�سفـينــة :
كل من�ش�أة عائمة �صاحلة للمالحة البحرية  ،ذاتية الدفع  ،تعمل �أو معدة للعمل
فـي البحار � ،أيا كان الهدف من هذه املالحة  ،وتعترب ملحقات ال�سفـينة الالزمة
ال�ستغاللها جزءا منها .
 - 5احلو�ض اجلاف :
املكان الذي يتم فـيه بناء �أو �صيانة �أو ت�صليح ال�سفن .
 - 6ال�شهــادة :
ال�شهادة الدولية لنظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب بالن�سبة لل�سفـينة التي يزيد وزنها
على (� )400أربعمائة طن � ،أو الإقرار املتعلق بنظام مقاومة الت�صاق ال�شوائب بالن�سبة
لل�سفـينة التي يبلغ طولها (� )24أربعة وع�شرين مرتا ويقل وزنها عن (� )400أربعمائة طن .
 - 7النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب :
�أي ك�سوة � ،أو طالء � ،أو معاجلة �سطح خارجي � ،أو �سطح خارجي � ،أو و�سيلة ت�ستخدم
على ال�سفـينة للحد من الت�صاق الكائنات الع�ضوية غري املرغوب فـيها �أو ملنع الت�صاقها .
 - 8االتفاقية :
االتفاقية الدولية ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب وذات
الآثار امل�ؤذية لعام 2001م .
-22-
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن الآتية :
 - 1ال�سفن العمانية .
 - 2ال�سفن امل�سجلة لدى �أحد �أطراف االتفاقية .
 - 3ال�سفن امل�سجلة لدى دولة غري طرف فـي االتفاقية  ،وتعمل حتت �سلطة �أحد
�أطراف االتفاقية .
 - 4ال�سفن امل�سجلة لدى دولة غري طرف فـي االتفاقية  ،وتعمل حتت �سلطة دولة
غري طرف فـي االتفاقية  ،والتي تدخل املياه الإقليمية � ،أو احلو�ض اجلاف فـي
ال�سلطنة .
وال ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ال�سفن احلربية � ،أو ال�سفن احلربية امل�ساعدة � ،أو ال�سفن
التي تعمل فـي تقدمي خدمات حكومية غري جتارية .
املــادة ( ) 3
يحظر على مالك ال�سفـينة �أو م�شغلها و�ضع �أو �إعادة و�ضع �أو تثبيت �أو ا�ستخدام نظم
مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على ال�سفن امل�شار �إليها فـي البنود (�أ) و (ب) و(ج) من املادة ()2
من هذه الالئحة .
كما يحظر على ال�شركات العاملة فـي احلو�ض اجلاف و�ضع �أو �إعادة و�ضع �أو تثبيت �أو
ا�ستخدام نظم مقاومة اللت�صاق ال�شوائب على ال�سفن امل�شار �إليها فـي البند (د) من املادة ()2
من هذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يجب على ال�سلطة البحرية موافاة املنظمة بالآتي :
 - 1قائمة املخت�صني باملعاينة لدى ال�سلطة البحرية �أو هيئات الإ�شراف البحري
املفو�ضة من قبل الوزارة فـي �إدارة امل�سائل املتعلقة ب�ضبط النظم املقاومة اللت�صاق
ال�شوائب .
 - 2املعلومات املتعلقة بجميع النظم املقاومة اللت�صاق ال�شوائب .
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املــادة ( ) 5
يجب على ال�سلطة البحرية معاينة ال�سفن قبل �إ�صدار ال�شهادة لها  ،على �أن يكون �إ�صدار
ال�شهادة وفقا للنموذجني ( )1و( )2املرفقني بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 6
ت�صدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ �أحكام هذه الالئحة .
املــادة ( ) 7
 - 1تفر�ض غرامة �إدارية قدرها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين  ،على مالك ال�سفـينـة
�أو م�شغلها  ،فـي حالة خمالفتهم حكم الفقرة الأولى من املادة ( )3من هذه الالئحة .
 - 2تفر�ض غرامة �إدارية قدرها (� )6000ستة �آالف ريال عماين على ال�شركة العاملة
فـي احلو�ض اجلاف  ،فـي حالة خمالفتها حكم الفقرة الثانية من املادة ( )3من هذه
الالئحة .
وت�ضاعف قيمة هذه الغرامات فـي حالة تكرار املخالفة .
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املرفق رقم ()1
منوذج ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
ال�شهادة الدولية للنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
(ت�ستكمل هذه ال�شهادة ب�سجل املقاومة اللت�صاق ال�شوائب)
�سلطنة عمان
�صادرة مبوجب �أحكام االتفاقية الدولية
ب�ش�أن �ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
وذات الآثار امل�ؤذية وبتخويل من حكومة �سلطنة عمان
من قبل املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية
(مدير دائرة ت�سجيل ال�سفن و�ش�ؤون البحارة)
�إذا كـ ــان قـ ــد �سب ــق �إ�صـ ــدار �شه ــادة للنظام  ،حت ــل ه ــذه ال�شهـ ــادة حم ـ ــل ال�ش ـ ـهــادة امل�ؤرخــة
فـي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
تفا�صيل ال�سفـينة
ا�سم ال�سفـينة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرقم املميز �أو الأحرف املميزة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ميناء الت�سجيل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
احلمولة الإجمالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رقم املنظمة البحرية الدولية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدبري ال�ضبط مبوجب املرفق ( )1فـي �أثناء
بناء ال�سفـينة � ،أو بعد بنائها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
�سب ــق و�ض ــع نظام مق ــاوم اللت�ص ــاق ال�شوائ ــب خا�ضــع لتدابيــر ال�ضبط مبوجب املرفق (، )1
ولكنـ ــه �أزيل من جانب (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يرجى �إدراج ا�سم املن�ش�أة)
فـي (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ) . . . . . . . . . . . .
 - 1ميكن  ،كخيار بديل � ،إدراج تفا�صيل ال�سفـينة داخل �أطر �أفقية .
 - 2وفقا خلطة املنظمة البحرية الدولية ب�ش�أن رقم تعريف ال�سفـينة  ،التي اعتمدتها املنظمة بالقرار (. A.600 (15
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�سبق و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدابري ال�ضبط مبوجب املرفق (، )1
ولكنه غطي بك�سوة عازلة و�ضعت من جانب (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يرجى �إدراج
ا�سم املن�ش�أة) فـي (. . . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ) . . . . . . . . . . .
�سبق و�ضع نظام مقاوم اللت�صاق ال�شوائب خا�ضع لتدابري ال�ضبط مبوجب املرفق (، )1
قبل (التاريخ) ، 3ولكن يجب �إزالته � ،أو تغطيته بك�سوة عازلة قبل . . . . . . . . . . . . . . . .
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . .التاريخ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ن�شهــــد :
� - 1أن ال�سفـينة قد متت معاينتها وفقا لالئحة ( )1من املرفق (. )4
 - 2و�أنه تبني من املعاينة �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم على ال�سفـينة
ميتثل للمتطلبات واجبة االنطباق من املرفق ( )1لالتفاقية .
�صدرت فـي املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية (وزارة النقل) .
............................................
(توقيع امل�س�ؤول املفو�ض ح�سب الأ�صول ب�إ�صدار ال�شهادة)
(تاريخ �إ�صدار ال�شهادة)
تاريخ �إمتام املعاينة التي �صدرت على �إثرها هذه ال�شهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
....................................

 - 3تاريخ دخول تدبري ال�ضبط املعني حيز التنفـيذ .
 - 4تاريخ انق�ضاء �أي فرتة تنفـيذ حددت فـي املادة � )2(4أو فـي املرفق (. )1
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املرفق رقم ()2
منوذج الإقرار املتعلق بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
�إقرار متعلق بالنظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب
و�ضع مبوجب االتفاقية الدولية ل�ضبط النظم ال�سفـينية املقاومة اللت�صاق ال�شوائب
ا�سم ال�سفـينة :
. . ........................................................
الرقم املميز �أو الأحرف املميزة :
. ..... ...................................................
ميناء الت�سجيل :
. ......... ...............................................
الطول :
. ......................... ................................
احلمولة الإجمالية :
. .........................................................
رقم املنظمة البحرية الدولية ح�سب االقت�ضاء :
..........................................................
�أقر �أن النظام املقاوم اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم على هذه ال�سفـينة ميتثل للمرفق ( )1من االتفاقية
................................
................................................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)

(التاريخ)
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امل�صادقة على النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
وتاريخ (تواريخ) و�ضعه (و�ضعها). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)

(التاريخ)

نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
وتاريخ (تواريخ) و�ضعه (و�ضعها). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)

(التاريخ)

نوع (�أنواع) النظام املقاوم (النظم املقاومة) اللت�صاق ال�شوائب امل�ستخدم (امل�ستخدمة)
وتاريــخ (تواريــخ) و�ضعه (و�ضعها). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................
(توقيع املالك �أو وكيله املرخ�ص له)

(التاريخ)

-28-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
قــرار
رقــم 2020/5
ب�إ�صدار الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى القرار رقم  2016/ 3ب�إ�صدار الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة ،
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى القرار رقم  2016/ 3امل�شار �إليه  ،كما يلغى كل ما يخالــف �أحك ــام الالئحة املرفقـ ــة ،
�أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير من عام 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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الئحة التعرفة املنعك�سة عن التكلفة
املــادة ( ) 1
يلتزم املرخ�ص لهم بتطبيق التعرفة املنعك�سة عن التكلفة على امل�شرتكني من الفئات
احلكومية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والزراعية والرثوة ال�سمكية الذين يزيد
ا�ستهالكهم من الكهرباء على ( )100مائة ميجاواط �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 2
يتم احت�ساب التعرفة املنعك�سة عن التكلفة وفقا للمعادلة الآتية :
التعرفة املنعك�سة عن التكلفة = تكلفة التزويد بالكهرباء باجلملة  +تكلفة النقل  +تكلفة
التوزيع  +تكلفة التزويد .
ويجوز لهيئة تنظيم اخلدمات العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام حتديد التعرفة
املنعك�سة عن التكلفة التي �ستطبق فـي العام القادم على �شكل مبالغ حمددة لفرتات
اال�ستهالك �أو لفئات حمددة من اال�ستهالك  ،وفقا للمعادلة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة
الأولى من هذه املادة .
كما يجوز لهيئة تنظيم اخلدمات العامة حتديد مبالغ ثابتة الحت�ساب �أي من التكاليف
التي تدخل �ضمن املعادلة املن�صو�ص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه املادة .
املــادة ( ) 3
تقوم هيئة تنظيم اخلدمات العامة قبل نهاية �شهر دي�سمرب من كل عام بن�شر تفا�صيل
احت�ساب التعرفة املنعك�سة عن التكلفة للعام القادم وفقا لأحكام الرخ�ص املمنوحة
للمرخ�ص لهم من قبل الهيئة  ،ووفقا ملتطلبات احل�سابات التنظيمية لأعمال ال�شركة
العمانية ل�شراء الطاقة واملياه  ،وال�شركة العمانية لنقل الكهرباء  ،واملرخ�ص لهم بتوزيع
الكهرباء  ،واملرخ�ص لهم بالتزويد  ،من خالل �إقرار �أو حتديد قيمة كل تكلفة من تكاليف
التعرفة الواردة فـي املعادلة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )2من هذه الالئحة .
ويكون الن�شر عرب املوقع الإلكرتوين لهيئة تنظيم اخلدمات العامة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
حتددها .
املــادة ( ) 4
تقوم هيئة تنظيم اخلدمات العامة بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة
املنعك�سة عن التكلفة � ،أو تكون مطلوبة لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان
تطبيقها بال�شكل ال�صحيح  ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى
حتددها .
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قــرار
رقــم 2020/6
ب�إ�صدار الئحة التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم ، 2004/78
و�إلى الئحة توزيع وتعريفة الكهرباء واملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم ، 86/7
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف �أحكام الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبـــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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الئحة التعرفة املعتمدة لتو�صيل الكهرباء والتزويد بها
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص
عليه فـي قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به امل�شار �إليه  ،كما يكون
للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها  ،مامل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
ح�ساب امل�شرتك :
ح�ساب الكهرباء امل�سجل لدى املرخ�ص لهم واملرتبط بالعقار �سواء كان الت�سجيل با�سم
املالك �أو امل�ست�أجر �أو �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى .
الفئة ال�سكنية :
ح�ساب امل�شرتك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغر�ض اال�ستخدام ال�سكني  ،وفق ال�ضوابط
التي تقرها الهيئة .
الفئة غري ال�سكنية :
ح�ساب امل�شرتك الذي يتم تزويده بالكهرباء لغري الأغرا�ض ال�سكنية  ،وت�شمل اال�ستخدام
احلكومي والتجاري وال�صناعي وال�سياحي واال�ستخدام املتعلق بالرثوة الزراعية وال�سمكية ،
�سواء كان فـي عقار ذي ا�ستخدام �سكني �أو غري �سكني  ،وفق ال�ضوابط التي تقرها الهيئة .
ح�ساب املواطن :
ح�ساب امل�شرتك من الفئة ال�سكنية  ،ومبا ال يتجاوز ح�سابني لكل �شخ�ص  ،وفق ال�ضوابط
والقواعد التي تقرها الهيئة.
احل�ساب الإ�ضافـي :
ح�ساب امل�شرتك من الفئة ال�سكنية الذي يتجاوز احل�سابني امل�سجلني �ضمن فئة ح�ساب
املواطن � ،أو احل�ساب امل�سجل با�سم غري عماين  ،وفق ال�ضوابط والقواعد التي تقرها
الهيئة .
املرخـ�ص له :
املرخ�ص له بالتزويد بالكهرباء �أو املرخ�ص له بتوزيع الكهرباء �أو املرخ�ص له مبمار�سة
الن�شاطني معا  ،وفق �أحكام قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ،
بح�سب الأحوال .
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املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على م�شرتكي خدمة الكهرباء من الفئة ال�سكنية  ،والفئة غري
ال�سكنية الذين ال يزيد ا�ستهالكهم على ( )100مائة ميجا واط �ساعة فـي ال�سنة .
املــادة ( ) 3
يكون تق�سيم فئات م�شرتكي الكهرباء �إلى فئتني  ،الفئة ال�سكنية والفئة غري ال�سكنية ،
وتطبق تعرفة التزويد بالكهرباء لكل فئة و�أي تق�سيمات لهما  ،وفقا للملحق رقم ()1
املرفق بهذه الالئحة .
املــادة ( ) 4
يتم تعديل تعرفة التزويد بالكهرباء للفئات ال�سكنية وغري ال�سكنية وفقا للآتي :
 - 1الفئة ال�سكنية :
أ�  -زيادة تدريجية فـي تعرفة ح�ساب املواطن ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء
خالل عام 2025م .
ب  -زيادة تدريجية فـي تعرفة احل�ساب الإ�ضافـي ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء
خالل عام 2023م .
 - 2الفئة غري ال�سكنية  :يتم رفع التعرفة ب�شكل تدريجي ابتداء من عام 2021م  ،للو�صول
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزويد بالكهرباء خالل
عام 2023م .
وتتولى الهيئة ح�ساب التغيريات فـي تعرفة التزويد بالكهرباء قبل بداية كل عام  ،ون�شرها
فـي موعد ال يتجاوز الأول من دي�سمرب من العام الذي ي�سبقه  ،وفق الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 5
ت�ستفـيد ح�سابات املواطنني امل�ستوفـني ل�شروط و�ضوابط ا�ستحقاق دعم الكهرباء �ضمن
منظومة احلماية االجتماعية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة لن�سبة اخل�صم املقررة
لهم � ،أو �أي �آلية �أخرى تقرر �ضمن منظومة احلماية االجتماعية  ،وذلك لال�ستهالك
ال�شهري �إلى احلد املن�صو�ص عليه فـي ال�ضوابط والقرارات ذات ال�صلة التي ت�صدرها
اجلهات املخت�صة  ،ويتم احت�ساب اال�ستهالك ال�شهري الذي يزيد على احلد املن�صو�ص
عليه فـي تلك ال�ضوابط والقرارات وفقا للملحق رقم ( )1املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ( ) 6
يكون التو�صيل ب�شبكة املرخ�ص له وفق التعرفة املن�صو�ص عليها فـي امللحق رقم ( )2املرفق
بهذه الالئحة .
وفـي جميع الأحوال  ،يجب على امل�شرتكني من الفئة غري ال�سكنية االلتزام بكافة املتطلبات
الفنية  ،ح�سب املوا�صفات الكهربائية العمانية وقواعد التوزيع بالقدر الذي تنطبق به
عليهم .
املــادة ( ) 7
تقوم الهيئة بن�شر �أي قواعد �أو �ضوابط تتعلق بتطبيق التعرفة املعتمدة � ،أو تعرفة التو�صيل
�أو لتو�ضيح �آلية تطبيق تلك التعرفة �أو �ضمان تطبيقها بال�شكل ال�صحيح من قبل املرخ�ص
لهم  ،وذلك عرب املوقع الإلكرتوين للهيئة � ،أو ب�أي و�سيلة �أخرى حتددها .
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امللحــق رقــم ( ) 1
التعرفة املعتمدة للتزويد بالكهرباء
�أوال  :الفئة ال�سكنية :
 - 1بالن�سبة حل�ساب املواطن  ،حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء
بتعرفة ال�شرائح الت�صاعدية  ،ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على
النحو الآتي :
�أ  -من (� )0صفر �إلى (� )2000ألفـي كيلو واط فـي ال�ساعة  )15( :خم�س ع�شرة
بي�سة  ,لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من (� )2001ألفـي كيلو واط وواحد فـي ال�ساعة �إلى (� )4000أربعة �آالف
كيلو واط فـي ال�ساعة  )20( :ع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من (� )4000أربعة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة  )30( :ثالثون بي�سة ،
لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
 - 2بالن�سبة للح�ساب الإ�ضافـي  :حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء ،
ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
أ�  -من (� )0صفر �إلى خم�سمائة ( )500كيلو واط فـي ال�ساعة  )20( :ع�شرون
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -مـ ــن ( )501خم�سمائ ــة كيـ ــلو واط وواحـ ــد فـي ال�ساعة �إلى (� )1500ألف
وخم�سمائة كيلو واط فـي ال�ساعة  )25( :خم�س وع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو
واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من (� )1500ألف وخم�سمائة كيلو واط فـي ال�ساعة  )30( :ثالثون
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ثانيا  :الفئة غري ال�سكنية :
حتدد قيمة اال�ستهالك ال�شهري من الكهرباء جلميع الفئات غري ال�سكنية بتعرفة
مو�سمية ابتداء من الأول من يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
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أ�  -من �أول يناير �إلى �آخر �أبريل  ،و من �أول �أكتوبر �إلى �آخر دي�سمرب من كل عام
بتعرفة ثابتة � (21( :إحدى وع�شرون بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من �أول مايو �إلى �آخر �سبتمرب من كل عام بتعرفة ثابتة  )29( :ت�سع وع�شرون
بي�سة لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
وا�ستثناء من البند (ثانيا) من الفقرة ال�سابقة  ،حتت�سب قيمة اال�ستهالك ال�شهري من
الكهرباء للأن�شطة الزراعية وال�سمكية التي يتم حتديد معايري ا�ستحقاقها من قبل
اجلهات املخت�صة بالتن�سيق مع الهيئة بتعرفة ال�شرائح الت�صاعدية  ،ابتداء من الأول من
يناير لعام 2021م على النحو الآتي :
�أ  -من (� )0صفر �إلى ( )3000ثالثة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة  )12( :اثنتا ع�شرة
بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ب  -من ( )3001ثالثة �آالف كيلو واط وواحد فـي ال�ساعة �إلى (� )6000ستة �آالف
كيلو واط فـي ال�ساعة � )16( :ست ع�شرة بي�سة  ،لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
ج � -أكرث من ( � )6000ستة �آالف كيلو واط فـي ال�ساعة � ) 24 ( :أربع وع�شرون بي�سة ،
لكل كيلو واط فـي ال�ساعة .
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امللحــق رقــم ( ) 2
التعرفة املعتمدة لتو�صيل خدمة الكهرباء
حتدد تعرفة تو�صيل خدمة الكهرباء وفقا للجدول الآتي :
نــوع العــداد

الر�سم بالريال العماين

عداد ذو وجه واحد

10

عداد ذو ثالثة �أوجه

40

عداد ذو ثالثة �أوجه مبحول تيار
وحتى �أحمال ( ) 500خم�سمائة كيلوفولت �أمبري

200

عداد ذو ثالثة �أوجه مبحول تيار �أكرث
من �أحمال (  ) 500خم�سمائة كيلوفولت �أمبري

500

 تكون ر�سوم الأحمال كما هي حمددة فـي الئحة تو�صيل اخلدمة التابعة للمرخ�ص لهموالتي تقرها الهيئة .
 ال تت�ضمن هذه الر�سوم قيمة العداد وملحقات التو�صيل وكابل اخلدمة بني م�صدرالطاقة وعقار امل�شرتك  ،وتكاليف العمالة الالزمة لذلك .
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قــرار
رقــم 2020/7
بتعديل بع�ض �أحكام الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وتخ�صي�ص قطاع الكهرباء واملياه املرتبطة به ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم , 2004/78
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020 /131فـي �ش�أن قطاع املياه وال�صرف ال�صحي ,
و�إلى الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب ال�صادرة بالقرار رقم , 2019 /2
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب  ,امل�شار �إليها .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ,أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ,ويعمل به من الأول من يناير 2021م .
�صـدر فـي  1 :من جمادى الأولى 1442هـ
املـوافــــق  16 :من دي�سمبـــــــــــــر 2020م
حممـــــد بــن حمـــــد بــن �سيـــــف الرحمــــي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة
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تعديالت على بع�ض �أحكام
الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب
املــادة ( ) 1
ت�ستبدل بن�صو�ص املواد �أرقام ( )6 , 5 , 3 , 2من الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة
لل�شرب امل�شار �إليها  ,الن�صو�ص الآتية :
املــادة ( ) 2
ي�صنف امل�شرتك وفقا لغر�ض التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب �إلى الفئات الآتية :
 - 1الفئة غري ال�سكنية  :وت�شمل ح�سابات العقارات امل�ستخدمة لأغرا�ض غري �سكنية ,
كتلك املتعلقة بالأن�شطة احلكومية والتجارية وال�صناعية وال�سياحية والزراعية
وال�سمكية �سواء كانت ال�ستخدام دائم �أو م�ؤقت � ,أو كانت تلك العقارات مقامة على
�أرا�ض ذات ا�ستخدام �سكني �أو غري �سكني .
 - 2الفئة ال�سكنية  :وت�شمل ح�سابات العقارات امل�ستخدمة لأغرا�ض �سكنية  ,وتنق�سم �إلى :
أ�  -ح�سابات املواطنني  :احل�سابات امل�سجلة با�سم م�شرتك عماين ومبا ال يتجاوز
ح�سابني  ,وعلى امل�شرتك حتديد هذين احل�سابني �إذا كان له �أكرث من ذلك ,
وفقا لل�ضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة .
ب  -احل�سابات الإ�ضافـية  :احل�سابات امل�سجلة با�سم م�شرتك عماين ويجاوز عددها
احل�سابني امل�سجلني �ضمن ح�سابات املواطنني � ,أو احل�سابات امل�سجلة با�سم
م�شرتك غري عماين  ,وذلك وفقا لل�ضوابط والقواعد التي تقرها الهيئة .
املــادة ( ) 3
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك من الفئة غري ال�سكنية  ,وفقا ملا ي�أتي :
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التعرفة (بي�سة للمرت املكعب)
0.990
1.100
1.210
1.320

ال�سنة
2021م
2022م
2023م
2024م

وتكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للم�شرتك من الفئة ال�سكنية  ,وفقا ملا ي�أتي :
أ�  -ح�سابات املواطنني  :حتدد التعرفة بواقع ( )0.550خم�سمائة وخم�سني بي�سة للمرت
املكعب  ,وتزيد �سنويا ب�شكل تدريجي و�صوال �إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع
التكلفة االقت�صادية للتزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب بحلول نهاية العام 2025م .
ب  -احل�سابات الإ�ضافـية  :حتدد التعرفة بواقع (� )0.660ستمائة و�ستني بي�سة للمرت
املكعب  ,وتزيد �سنويا مبقدار ( )0.110مائة وع�شر بي�سات للمرت املكعب  ,و�صوال
�إلى تعرفة غري مدعومة تتنا�سب مع التكلفة االقت�صادية للتزود باملياه ال�صاحلة
لل�شرب بحلول نهاية العام 2024م .
وتقوم الهيئة بح�ساب التغيريات فـي تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب قبل بداية
كل عام  ,ون�شرها فـي موعد ال يتجاوز الأول من دي�سمرب من العام الذي ي�سبقه  ,وفق
الإجراءات املقررة قانونا .
املــادة ( ) 5
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب باجلملة وفقا للتكلفة الفعلية املنعك�سة عن
توفـري تلك املياه  ,وحت�سب ب�شكل �سنوي وفقا للقواعد والأ�س�س التي حتددها الهيئة .
املــادة ( ) 6
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب لل�شبكات امل�ستثمرة وفقا للقواعد والأ�س�س
التي حتددها الهيئة  ,و�صوال �إلى تعرفة غري مدعومة  ,ومبا يتفق واملعمول به فـي
حتديد تعرفة الفئات ال�سكنية وغري ال�سكنية .
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املــادة ( ) 2
ت�ضاف �إلى الئحة تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب امل�شار �إليها  ,مادتان جديدتان
برقمي ( , )9 , 8ن�صاهما الآتي :
املــادة ( ) 8
تكون تعرفة التزود باملياه ال�صاحلة لل�شرب للمرخ�ص لهم مبمار�سة �أن�شطة قطاع املياه
غري املرتبط  ,وفقا ل�شروط و�أحكام الرتاخي�ص ال�صادرة لهم فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 9
ت�ستفـيد ح�سابات املواطنني امل�ستوفـني �شروط و�ضوابط ا�ستحقاق دعم املياه �ضمن
منظومة احلماية االجتماعية املعتمدة من قبل اجلهات املخت�صة من ن�سبة اخل�صم
املقررة لهم � ,أو �أي �آلية �أخرى تقرر �ضمن منظومة احلماية االجتماعية  ,وذلك
لال�ستهالك ال�شهري �إلى احلد املن�صو�ص عليه فـي ال�ضوابط والقرارات ذات ال�صلة التي
ت�صدرها اجلهات املخت�صة  ,ويتم احت�ساب اال�ستهالك ال�شهري الذي يزيد على احلد
املن�صو�ص عليه فـي تلك ال�ضوابط والقرارات  ,وفقا للتعرفة املحددة فـي املادة ( )3من
هذه الالئحة .
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غرفـة جتـارة و�صناعـة عمـان
قـــــرار
رقــــم 2020/22
بتعديل بع�ض �أحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2018/26ب�إن�شاء مركز عمان للتحكيم التجاري ،
و�إلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري ال�صادر بالقرار رقم ، 2019/37
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تقــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبــدل بنــ�ص البنــد ( )2من املادة ( )19من نظــام عـمل مركــز عمــان للتحكيــم التجـاري
امل�شار �إليه  ،الن�ص الآتي :
" - 2يجوز لكل من تتوفر فيه �شروط الع�ضوية التقدم بطلب القيد �إلى جلنة القوائم
على النموذج املعد لذلك  ،وعلى جلنة القوائم البت فـي الطلب خالل مدة ال تزيد
على (� )14أربعة ع�شر يوما " .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فـي  28 :من ربيــع الثانـي 1442هـ
املـوافـــــق  14 :من دي�سمبــــــــــــر 2020م
م  .ر�ضــا بن جمعــة �آل �صالــــح
رئيـ�س جمل�س �إدارة
غرف ــة جت ــارة و�صناع ــة عمـ ــان
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون
(نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138515 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الورد وال�شوكالته .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سماء ال�شموخ للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/23 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138552 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سجيل ال�صوت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ماجد وتركي الغافري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138558 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غ�سيل وكي املالب�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مداد للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138605 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(البيع بالتجزئة للخ�ضراوات الطازجة) ( ,البيع بالتجزئة للفواكه الطازجة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نربا�س الطموح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/25 :

-46-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138635 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ق�صب �سكر  ,بذور حبوب غري معاجلة  ,خيار  ,طازج  ,خ�ضراوات طازجة  ,بقول طازجة ,
فواكه طازجة � ,أع�شاب طازجة  ,ذرة �صفراء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :حممد خلفان �سرحان احلارثي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138645 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معدات زراعية تدار باليد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سرور اخل�ضراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

-47-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138646 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نا�صر بن ح�سن بن علي البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138647 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :واحة النجد احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

-48-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138650 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املال للأعمال واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138651 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كنوز ال�شمال الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

-49-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138654 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع العطور والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أر�ض العود واجلمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138656 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �سيف املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

-50-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138657 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطحنة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع يحيى احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138659 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع العبايات الن�سائية وال�شيل واملالب�س اجلاهزة والعطور وم�ستلزمات التجميل و�صابون
الزينة والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قـوافـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :
-51-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138660 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خال�صات �أع�شاب لال�ستخدام الطبي(بيع الأع�شاب الطبيعية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�ساحة الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138661 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�صطفى للم�شاريع الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/27 :

-52-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138662 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :روائع مدينة الأحالم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138666 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :القوة الكهروميكانيكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-53-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138667 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خمبز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صقور وادي احلوا�سنة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138669 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قرية النوادر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-54-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138670 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم واملقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سما البدر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138671 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحة واالمدادات الطبية  ،خدمات
التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز  ،خدمات التجزئه وخدمات البيع باجلملة للأغذية
وامل�شروبات  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للفواكه واخل�ضراوات  ،خدمات
البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للمفرو�شات  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع
باجلملة للمالب�س  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة لل�شاي والقهوة والكاكاو ،
خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة مل�ستح�ضرات التجميل � ،أدوات النظافة  ،معاجني
اال�سنان  ،ال�صابون واملنظفات  ،خدمات خمازن البيع باملفرد على الإنرتنت التي تعر�ض �أدوات
التجميل ومنتجات التجميل ومالب�س واك�س�سوارات  ،ن�شر الإعالنات لالخرين عن طريق
الإنرتنت  ،ن�شر مواد الدعاية واالعالن  ،ن�شر الإعالنات واملواد الرتويجية  ،الإعالن بالراديو ،
الإعالن والدعاية املبا�شر على �شبكات احلا�سوب  ،البيع باملزاد العلني  ،اتاحة �سوق �إلكرتونية
مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعها  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للحقائب
واالكيا�س  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة للحلويات  ،اخلبز والكعك  ،خدمات
البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة الغطية القدم  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع
باجلملة للأجهزة والآت الطبية  ،ت�سويق  ،خدمات البيع باملفرد �أو خدمات البيع باجلملة
للكتب  ،و�ضع العالمة التجارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �سليم جواد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :
-55-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138672 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :رواد �أ�سواق اخلليج للهدايا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138673 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زعيم بن خلف الهاليل املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-56-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138674 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الو�ساطة (و�ساطة العقارات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املعت�صم للم�شاريع املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138681 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت  ،تطبيق النقل الركاب
من مكان �إلى مكان اخر (تطبيق الكرتوين) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ميدان للإبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-57-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138682 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بوتيك لبيع م�ستح�ضرات التجميل واملالب�س اجلاهزة والعطور) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أجوان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138683 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (بيع الآالت والأدوات املو�سيقية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عرو�ض التقنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-58-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138684 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة نب�ض احلياة العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138686 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ل�صق االعالنات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أرياف ال�سهيلي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-59-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138687 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سعيد املتحدة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138688 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سيوف املجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-60-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138689 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الزهور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شذور املجد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138691 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أحذية ذات �ساق طويلة � ,أحذية ذات اربطة � ,أحذية �أو �صنادل من ن�سيج احللفاء � ,أحذية
لكرة القدم � ,أحذية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الفانو�س الوردي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-61-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138692 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الهواتف الذكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع قمر بني ها�شم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138693 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تركيب وا�صالح امل�صاعد وال�سالمل املتحركة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الينابيع ال�صافـية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-62-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138694 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم الوجبات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الينابيع ال�صافـية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138695 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع العبايات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة فهر بن فرج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

-63-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138696 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خالد بن عبيد بن ح�سن الزعابي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138929 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ,خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أحمد احلمزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/8 :

-64-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139105 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الورود الطبيعية والهدايا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سماء الر�سي�س الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139388 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ,خدمات املطاعم  ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أك�سجني احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  124 :ر.ب � , 184 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/24 :

-65-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139516 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوابة اجلمال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139526 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ال�سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فن امل�ستقبل الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :

-66-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139633 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صل�صة (معجون طماطم) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�سقط لل�صناعات الغذائية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  114 :ر.ب � , 554 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139942 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العيادات الطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ست�شفى �أدراك الدويل متعدد التخ�ص�صات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140192 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الع�صائر والآي�س كرمي والذرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وبار لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  658 :ر.ب � , 752 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140339 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قهوة احلياة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية العامرات  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/28 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140386 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل  ,خدمات ت�سريح ال�شعر  ,الرعاية ال�صحية  ,العناية ب�أظافر
اليدين  ,زراعة ال�شعر  ,خدمات العناية باجلمال  ,خدمات الطب التكميلي � ,إزالة ال�شعر
بال�شمع  ,ثقب اجل�سد  ,ت�أجري �أجهزة ت�صفـيف ال�شعر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الفندر �سب�أ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140615 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع البخور  ,والعطور واملالب�س الن�سائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �صفا ال�شمال ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/7 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140658 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (الربادات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو هاين املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140659 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكمالت غذائية من الربوتني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الدولية للمكمالت الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140660 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خالده بيجم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140663 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خال�صات فواكه غري كحولية  ,م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية  ,ع�صري عنب � ,شراب
فواكه غري كحويل  ,م�شروبات الفواكه املجففة غري الكحولية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زهرة اجلنان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140664 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نخبة املعرفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140665 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ق�صر النعمان املا�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140666 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ,خدمات املطاعم  ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جنمة اخلنج العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140668 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بيع املواد الغذائية  ،بيع املالب�س اجلاهزة جلميع الأعمار واجلن�س واملن�سوجات والأقم�شة
وال�شيل  ،بيع الأثاث  ،جممعات جتارية ا�ستهالكية  ،بيع العطور والبخور  ،بيع الأحذية
واحلقائب  ،كماليات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �أجواء �صحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140672 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري �أجهزة حا�سوب  ,ت�صميم برامج حا�سوبية  ,حتديث برامج حا�سوب  ,ا�ست�شارات فـي جمال
ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب  ,ت�أجري برامج حا�سوب  ,ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب � ,صيانة
برامج حا�سوب  ,حتليل انظمة حا�سوب  ,ت�صميم انظمة حا�سوب  ,ن�سخ برامج احلا�سوب  ,حتويل
البيانات من و�سائط مادية �إلى �إلكرتونية  ,ان�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ,
تفعيل مواقع الإنرتنت  ,حتميل برامج حا�سوبية  ,ت�أجري خادمات ال�شبكة  ,خدمات الوقاية من
الفـريو�سات احلا�سوبية  ,مراقبة نظم احلا�سوب للك�شف عن الأعطال  ,مراقبة نظم احلا�سوب
للك�شف عن نفاذ �أو اخرتاق للبيانات بدون ت�صريح  ,مراقبة �إلكرتونية ملعلومات الهوية ال�شخ�صية
للك�شف عن �سرقة الهوية عن طريق الإنرتنت  ,مراقبة �إلكرتونية لن�شاط ا�ستخدام بطاقة
االئتمان للك�شف عن الغ�ش عن طريق الإنرتنت  ,تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ,
من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات  , PaaSتطوير النظام اال�سا�سي للكمبيوتر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أ�شكال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140673 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البناء (مقاوالت البناء والت�شييد) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الفوري للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140674 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع قطع غيار مركبات جديد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأماين احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140675 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قهوة  ,توابل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املقطري و�شركائة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

-75-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140676 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غاز الوقود  ,وقود البنزين  ,وقود  ,غاز النفط .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وقود العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140677 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرمال العربية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140678 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س  ,مالب�س جاهزة  ,بنطلونات  ,ياقات قم�صان  ,جالبيات مالب�س  ،تنانري  ,عباءات
ن�سائية  ,جاكيتات مالب�س  ،طرحات  ,مالب�س تقليدية  ,ف�ساتني بلوز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة بثينة للت�صمييم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140683 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الو�صافة االجتماعية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النخبة للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140685 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(طحن وتعبئة البهارات والتوابل  ،حفظ وحتمي�ص وتعبئة املك�سرات  ،حتمي�ص النب �أو
طحنة وتعبئته) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مدار الل�ؤل�ؤة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140688 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع �صابون اللوز � ,صابون  ,م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام  ,طالء ال�شفاه  ,اقنعة جتميلية ,
كرميات تبيي�ض الب�شرة  ,م�ستح�ضرات مكياج  ,غ�سول لو�شن  ,لل�شعر  ,م�ستح�ضرات جتميل ,
كرميات جتميلية  ,م�ستح�ضرات �إزالة املكياج  ,م�سحوق �سحج �سنفرة  ،بخور � ,شمع �إزالة ال�شعر ,
زيوت عطرية  ,مكياج  ,م�ستح�ضرات تنظيف  ,عنا�صر ا�سا�سية لعطور الزهور  ,زيوت للعطور
والروائح  ,م�سك ل�صناعة العطور � ،شامبو  ,عطور � ,صناعة عطور  ,م�ستح�ضرات جتميل
للعناية بالب�شرة  ,م�ساحيق مكياج � ,صابون لإزالة الروائح الكريهة � ,أقالم احلواجب  ,عطور
زيوت طيارة  ،اعواد البخور  ,م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س  ,م�ستح�ضرات لتنعيم ال�شعر ,
مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دار ال�صقر للعود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140690 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
كابالت معدنية غري كهربائية(ا�صالح و�صيانة �أجهزة وتوزيع الكهرباء والتحكم فـيها) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة غاية لتجارة الكهربائيات واملعدات امليكانيكية واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140711 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صميم برامج حا�سوبية حتليل انظمة حا�سوب تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر
الربجميات �صيانة برامج حا�سوب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إبتكار للحلول التقنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140712 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأثاث تنجيد الأثاث .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع بريجم احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140713 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أع�شاب بحرية توابل  ،با�ستا  ,يان�سون جنمي  ,حلويات لتزيني
�أ�شجار عيد امليالد  ,منقوعات غري طبية  ,منكهات للقهوة ,
م�ستح�ضرات منكهة للطعام  ,توابل بودرة  ,خبز بدون خمرية  ,ملح
حلفظ املواد الغذائية  ,قر�شلة بق�سماط  ،م�ستح�ضرات نباتية
ت�ستخدم كبدائل للقهوة  ,كعك  ,قرفة تابل  ،براعم نبات الكرب املخللة  ,كارميل �سكاكر  ،كري
بهار  ،م�ستح�ضرات احلبوب  ,علكة لي�ست لغايات طبية  ,هندباء برية بدائل للقهوة � ،شاي ,
�شوكوالته  ,مرزبانية  ,كب�ش قرنفل تابل  ،خبز زجنبيل  ,فلفل حلو  ,دقيق للطعام  ,دقيق
البقول  ,دقيق ذرة  ,دقيق اخلردل  ,دقيق ال�شعري  ,دقيق �صويا  ,طحني قمح  ,ن�شا للطعام  ,خمائر
للعجني  ,اقرا�ص �سكرية حلويات  ،بهارات � ,سكر  ,منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ,
م�سحوق كعك  ,عجينة كعك  ,عوامل متا�سك املثلجات ال�صاحلة للأكل  ,جلوكوز لأغرا�ض
الطهي  ,برغل للطعام الب�شري  ,خل  ,كت�شاب �صل�صة  ،م�شروبات كاكاو باحلليب  ,م�شروبات
قهوة باحلليب  ,م�شروبات �شوكوالته باحلليب  ,مواد تخمري  ,خمرية  ,معكرون معجنات ،
معكرونة  ,ذرة مطحونة  ,ذرة حمم�صة  ,خبز  ,دب�س للطعام  ,قطر ال�سكر  ,نعناع للحلويات ,
ع�سـ ــل نحـ ــل � ,شعيـ ــر مق�ش ــر  ,خردل  ,نودلز معكرونة رقيق ــة  ،فطائ ــر � ,شعي ــر مطحون ,
�سندوي�شات  ,قطع حلوى حلويات  ،معجنات  ,ب�سكويت بالزبدة  ,فلفل توابل  ،فلفل  ,دقيق
-80-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

بطاطا  ,مهلبية  ,برالني حلوى اللوز �أو اجلوز � ،سو�س حلويات  ،ارز  ,زعفران توابل � ،صل�صات
توابل � ،سميد � ,شربات مثلجات � ،شعريية نودلز  ،معجنات مقطعة  ,حلويات فول �سوداين ,
منكه ــات بخالف الزيوت العطرية  ,منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية � ,شوفان
مطحون � ,شوفان مق�شر  ,طعام ا�سا�سه �شوفان  ,رقائق �شوفان  ,دقيق �شوفان  ,م�شروبات ا�سا�سها
القهوة  ,م�شروبات ا�سا�سها الكاكاو  ,م�شروبات ا�سا�سها ال�شوكوالته  ,بن ا�صطناعي � ,سكاكر
لالكل  ,رقائق منتجات حبوب  ،توابل م�صنعة من الفواكه �أو اخل�ضار بهار  ،مايونيز  ,ب�سكويت
رقيق ه�ش  ,ك�سرتد  ,هالميات جلي ,فواكه حلويات  ،اقرا�ص ارز � ,صل�صة �صويا  ,لنب جممد
حلويات مثلجة  ،مقبالت هندية توابل  ،كعك ذرة � ,شاي مثلج  ,م�شروبات ا�سا�سها ال�شاي ,
توابل �سلطة  ,حالوة طحينية � ,صل�صة مرق اللحم  ,معجون حب ال�صويا توبل  ،اطعمة خفـيفة
قائمة على احلبوب  ,اطعمة خفـيفة م�ؤ�س�سة على االرز  ,لب الذرة  ,دقيق لب الذرة  ,الوجبات
اجلاهزة القائمة على املعكرونة  ,كيك مغطى بال�سكر جممد  ،مو�س �شوكوالته  ، -بذر الكتان
لال�ستعمال املطبخي توابل  ،بذور القمح لأغرا�ض الإ�ستهالك الب�شري � ,صل�صلة املعكرونة ,
�سكر نخيلي  ,عجني  ,حلي بال�شوكوالتة لتزيني الكعك  ,حلي باحللويات لتزيني الكعك  ,جوز
مطلي بال�شوكوالتة  ,ثوم مفروم بهار  ،فطائر �أ�سا�سها دقيق � ,أطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي
الأرز � ,أطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي املعكرونة  ,م�شروبات �أ�سا�سها البابوجن  ,مربى احلليب ,
�أرز �سريع التح�ضري  ,بذور ال�سم�سم توابل  ،خملالت م�صنعة من اخل�ضار املقطعة والبهارات ,
برغل  ,طحني احلنطة ال�سوداء � ,صل�صة التوت الربي بهارات � ،صل�صة التفاح بهارات � ،سكاكر
النعناع لإنعا�ش النف�س  ,علكة لإنعا�ش النف�س � ,شعريية معكرونة� ,أودون � ,شعريية معكرونة,
�سوبا  ,متر هندي (توابل)  ,كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة �أو الكا�سرتد مزينة ب�صل�صة
ال�شوكوالتة �أو غريها , .كرو�سان (نوع من املعجنات)  ,خبز بال�شوكوالته � ,شاي من �أع�شاب البحر ,
كب�سوالت القهوة اململوءة  ,معجون �أو هري�س (توابل)  ,عجينة الزجنبيل (مطيبات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قاف الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140714 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(مركز ت�سوق) بيع مواد غذائية وخ�ضراوات وفواكه والكماليات واملالب�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ومي�ض م�سقط التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140715 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ف�ساتني ف�ساتني بلوز ومالب�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مملكة الريام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140717 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية  ,ترتيب الرحالت ال�سياحية  ,حجز مقاعد
ال�سفر  ,نقل امل�سافرين  ,احلجز لل�سفر  ,ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص
امل�سافرين �إلى اخلارج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شرق البعيد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140719 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطبوعات (مطابع غري متخ�ص�صة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيت الألوان اجلديد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140722 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم واملقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أم عبدالرحمن وو�سام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140723 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم واملقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الإجنازات الوطنية لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140730 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
لبا�س القدم  ,كعوب للجوارب الطويلة � ,سراويل حتتية � ,صدارات مالب�س داخلية  ،واقيات
من ال�شم�س � ,شالآت  ,جوارب ق�صرية  ,قم�صان  ,مالب�س  ,م�شدات للن�ساء  ,مالب�س جاهزة ,
بنطلونات ق�صرية مالب�س  ،بنطلونات  ,مالب�س خارجية  ,بطانات جاهزة اجزاء من مالب�س ،
�شالآت من الفرو  ,اغطية وجه خمار �أو حجاب  ،معاطف  ,تنانري  ,مالب�س للمواليد  ,ازياء
للخدم  ,اغطية لتدفئة اليدين مالب�س  ،ذراعات اجزاء من الثياب � ،أو�شحة تغطي الكتفـني
وال�صدر  ,عباءات ن�سائية  ,جيوب املالب�س  ,بيجامات  ,ف�ساتني � ,صنادل � ,سراويل داخلية ,
م�شدات لل�صدر  ,معاطف خارجية  ,كعوب للأحذية  ,جاكيتات من ال�صوف مالب�س  ،خمر
مالب�س � ،أحذية  ,قم�صان داخلية مالب�س داخلية  ،مالب�س ن�سائية داخلية � ,ساري لبا�س هندي ،
مالب�س تقليدية  ,ف�ساتني بلوز  ,قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س  ،مالب�س داخلية كتانية  ،قم�صان
داخلية للريا�ضة  ,مالب�س مطرزة  ,حمالآت �صدر ال�صقة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سه البعد اخلام�س للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140732 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع وت�سويق مطاحن يدوية للقهوة  ,مر�شحات غري كهربائية للقهوة(مكاين حت�ضري
القهوة) � ,أباريق قهوة غري كهربائية  ,غاليات قهوة غري كهربائية  ,اوعية عزل حراري
للم�شروبات  ,حافظات �سوائل عازلة  ,اوعية معزولة حراريا � ,آنية لل�شرب  ,مطاحن للمطبخ
غري كهربائية  ,غاليات غري كهربائية  ,اباريق  ,م�صافـي �شاي  ,حافظات �سوائل*  ,اباريق
�ساخنة غري م�سخنة كهربائيا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :آالت الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140733 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بيع الزهور والنباتات ال�صناعية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سعود بن نا�صر بن ح�سن البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140734 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات والأواين املنزلية املتنوعة  ،ونايلون وا�ستيل
والومنيوم وا�شياء بال�ستيكية وكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمري اليحيائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140735 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع امل�شربية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140736 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (ت�صدير الأ�سماك) ت�سويق (بيع وت�سويق الأ�سماك) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املوج االزرق للأ�سماك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140744 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خر�سانة (�إنتاج خر�سانة جاهزة اخللط) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عمان للهند�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140746 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عطور وبخور وعود .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جمموعة املعايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140747 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بقالة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأجيال للأعمال والتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140751 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خياطة املالب�س(خياطة املالب�س الن�سائية والعبايات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سما ال�سيب املتقدمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140754 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم (مطاعم لتقدمي الوجبات ب�شكل عام)  ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات
اخلفـيفة  ,خدمات املقاهي (املقاهي لتقدمي الوجبات ب�شكل عام) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة واوان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140755 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الألوان الأربعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140756 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي واملطاعم والكافترييا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ن�صر القي�ضي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140758 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للوازم ومعدات التخييم والرحالت) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البيت اجلميل للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140759 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صالون جتميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبق احلياة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140760 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ن�سيم الر�سيل للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140761 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املغامرات الق�صوى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140762 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الزمر لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  12 :ر.ب � , 122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140763 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التعليم  ,التدريب  ,الرتفـيه  ,الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية  ،وجميعها تقدم عرب الإنرتنت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة ال�سبلة لتنظيم البطوالت الريا�ضية والفعاليات العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140764 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س داخلية ما�صة للعرق  ,مالب�س جاهزة  ,مالب�س خارجية  ,م�شدات جلذع اجل�سم
مالب�س داخلية  ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�س داخلية  ،عباءات ن�سائية ,
قم�صان داخلية مالب�س داخلية  ،مالب�س ن�سائية داخلية  ,مالب�س تقليدية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نفحة العود الوطنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
-94-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140765 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صالون جتميل ن�سائي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة حواء اجلنوب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140766 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بخور  ,زيوت عطرية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أم �أ�صيل للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140767 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�ش�ؤون العقارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ر�سوخ للتطوير العقاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140768 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلويات  ,حلوى لوز  ,عجينة لوز  ,م�شروبات ا�سا�سها ال�شوكوالته  ,م�شروبات ا�سا�سها الكاكاو ,
م�شروبات ا�سا�سها القهوة  ,ب�سكويت  ,كعك  ,قطع حلوى حلويات  ،كاكاو � ,شوكوالته  ,م�شروبات
�شوكوالته باحلليب  ,حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد  ,م�شروبات كاكاو باحلليب  ,كعك
الوفل  ,هالميات جلي  ,فواكه حلويات  ،مرزبانية  ,نعناع للحلويات � ,أقرا�ص �سكرية حلويات ،
فطائر  ,معجنات  ,حلويات فول �سوداين  ,حلويات �سكرية  ,حلي باحللويات لتزيني الكعك ,
كارميل �سكاكر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نا�صر بن را�شد بن عبداللـه الناعبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140769 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شاطئ ال�شرقي احلديث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140770 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (بيع الورود والهدايا واحللويات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سارة عبداللـه احلرا�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140771 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تلميع املركبات (تنظيف وتلميع ال�سيارات وزينة واك�س�سوارات ال�سيارات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اللمعة الق�صوى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140772 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الهواتف وم�ستلزماتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مل�سات تنوف لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140773 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري العقارات  ,ال�سم�سرة � ,إدارة العقارات  ,ت�أجري املكاتب عقارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوابة اليمن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ازكي  ,حمافظة الداخلية � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140774 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �أبو جا�سم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140775 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مركز ت�سوق  ،هايربماركت  ،برادات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الفر�ص اال�ستثمارية الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140776 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ب�سكويت  ,ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت  ،حلويات بالنعناع  ,حلويات �سكرية  ,كاكاو ,
قهوة  ,كارميل �سكاكر � ،شوكوالته  ,حلويات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شوامخ املختبئة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140778 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :امللدة لتجارة ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140780 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شاطىء �صحار للوجبات ال�سريعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140781 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فنون وعلوم ت�صميم واقامة املباين  ,الهند�سة  ,ت�صميم الفنون التخطيطية  ,ت�صميم
ت�صميم �صناعي  ،الت�صميم الداخلي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املعمار خلدمات الت�صميم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140782 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع قطع غيار ال�سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العزم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140783 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جموهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عواطف للمجوهرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140784 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بيع مالب�س جاهزة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�سهم الأ�سود للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140793 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تطبيق هاتف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواهر الدقم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140794 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل (ق�ص وت�صفـيف ال�شعر وانواع التجميل للن�ساء) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دانة الطريف املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140796 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أعمال جتارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركه �ألفا للكهرباء واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140798 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال  ,ا�ستف�سارات عن الأعمال  ,ل�صق االعالنات  ,خدمات وكاالت
اال�سترياد والت�صدير  ,خدمات وكاالت املعلومات التجارية  ,حتليل ا�سعار التكلفة  ,ن�شر
مواد الدعاية واالعالن  ,خدمات ن�سخ ال�صور  ,خدمات وكاالت التوظيف  ,ت�أجري الآالت
واملعدات املكتبية  ,حما�سبة  ,اعداد تقارير احل�سابات  ,تدقيق احل�سابات � ,إدارة �أعمال
وا�ست�شارات تنظيمية  ,ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني  ,ا�ست�شارات �إدارة الأعمال  ,طباعة
على الآلة الكاتبة �أو احلا�سوب  ,عر�ض ال�سلع  ,االعالن بالربيد املبا�شر  ,امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال التجارية �أو ال�صناعية  ,حتديث مواد الدعاية واالعالن  ,توزيع العينات  ,خدمات
اخلرباء فـي الكفاية  ,البيع باملزاد العلني  ,درا�سات ال�سوق  ,تقييم الأعمال  ,تق�صي احلقائق
فـي الأعمال  ,ت�أجري مواد الدعاية واالعالن  ,ا�ست�شارات تنظيم الأعمال  ,ن�شر ن�صو�ص
الدعاية واالعالن  ,دعاية واعالن  ,االعالن بالراديو  ,ابحاث الأعمال  ,العالقات العامة ,
االختـ ــزال  ,الدعـ ــاية واالع ــالن عرب التلفزيون  ,ن�سخ الإت�صاالت وظائف مكتبية  ،خدمات
عر�ض عامة  ,خدمات وكاالت الدعاية والإعالن  ,خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ,
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خدمـ ــات اع ــداد من ــاذج الدعاية واالعالن �أو ترويج املبيعات � ,أبحاث الت�سويق � ,إدارة امللفات
املربجمة  ,ا�ست�شارات الأعمال املهنية  ,التنب�ؤات االقت�صادية  ,تنظيم املعار�ض لغايات
جتارية �أو دعائية  ,املعلومات واالخبار عن الأعمال  ,ا�ستطالعات الر�أي  ,اعداد ك�شوف
الرواتب  ,توظيف االفراد  ,خدمات نقل الأعمال  ,ت�أجري امل�ساحات االعالنية  ,ترويج
املبيعات للآخرين  ,خدمات ال�سكرتارية  ,اعداد ال�ضرائب  ,الرد على الهاتف للم�شرتكني
غري املوجودين  ،معاجلة الن�صو�ص  ,تنظيم اال�شرتاكات فـي ال�صحف للآخرين  ,الدعاية
واالعالن بالطلب الربيدي � ,إدارة �أعمال الفنادق � ,إدارة �أعمال فناين الأداء  ,جتميع
املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب  ,تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب  ,تنظيم
معار�ض مهنية لغايات جتارية واعالنية  ,ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير  ,االعالن والدعاية
املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب  ,خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات
لأعمال اخرى  ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين  ,ت�أجري وقت للدعاية
واالعالن فـي و�سائل االعالم  ,خدمات اقتطاع االخبار �أو املعلومات املهمة فـي ال�صحف ,
ت�أجري �آالت البيع  ,االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني  ,خدمات املقارنة بني اال�سعار ،
عـ ــر�ض �سلع علـى و�س ـ ــائل االعـ ــالم لغـ ــايات البيـ ــع بالتجزئة  ,معلومـ ــات جتـ ــارية ون�صائح
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات  ,تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات الإت�صاالت
ل�صالح الغري  ,املعاجلة االدارية لطلبات ال�شراء  ,معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع
وخدمات الغري  ,خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال  ،خدمات الفوترة  ,كتابة ن�صو�ص
الدعاية واالعالن  ,جتميع االح�صائيات  ,التخطيط لغايات الدعاية واالعالن  ,البحث
عن كفالة  ,عرو�ض االزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم لـ � ،إنتاج الأفالم الإعالنية ,
�إدارة الأعمال للأ�شخا�ص الريا�ضيني  ,ت�سويق  ,خدمات الت�سويق عرب الهاتف  ,خدمات
التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية  ,ت�أجري
منا�صب للبيع  ,توفـري معلومات الإت�صال لالجتارة والأعمال  ,حت�سني حمرك البحث
لتعزيز املبيعات  ,حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت  ,الإ�شهار القائم على الدفع بعدد
النقرات  ,خدمات الو�ساطة التجارية � ,إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين  ,التفاو�ض
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وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب الغري  ,حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات
احلا�سوبية  ,خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء  ,توفـري معلومات الأعمال عن
طريق مواقع الإنرتنت � ,إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها  ,ت�صميم
مواد دعائية  ,ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات  ,خدمات �إيداع الإقرار
ال�ضريبي � ,إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري  ,ت�أجري الفتات دعائية للغري � ,صياغة �سرية
ذاتية للغري  ,فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية � ,إدارة برامج امل�سافرين
املنتظمني  ,خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية  ،خددمات التذكري باملواعيد وظائف
مكتبية  ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني  ,كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات �إعالنية ,
ت�سجيل الإت�صاالت والبيانات املكتوبة  ,جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية �أو دعائية ,
خدمـ ــات الو�س ــاطة فـي قط ــاع الأعم ــال للتوفـي ــق بني امل�ستثم ــرين املحتمل ــني فـي القطاع
اخلا�ص ورواد الأعمال الباحثني عن متويل � ,إنتاج برامج الت�سوق عن بعد  ,اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات الإت�صال فـي جمال العالقات العامة  ,اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
الإت�صال فـي جمال الدعاية  ,التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري  ,الرتويج لل�سلع
واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�ضية  ,خدمات اال�ستخبارات التناف�سية  ,خدمات
اال�ستخبارات ال�سوقية  ,التدقيق املايل  ,خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى
الرقمية  ,خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف  ,خدمات التجزئة
على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل  ,خدمات البيع
باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية  ,خدمات
ت�سجيل لوائح الهدايا  ,حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :احللول الرقمية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140800 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فطر طازج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة اخلليجية لإنتاج الفطر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140801 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املواد الغذائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :رحيق امل�سك للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140802 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أثاث .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة املتحدة للأثاث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140803 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ,خدمات الكافترييات  ,خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،
خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اجلاذبية الذهبية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140804 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع �آنية لل�شرب  ,مزهريات  ,اطباق � ,أواين زجاجية مطلية  ,طناجر �ضغط �أوتوكالف ,
غري كهربائية � ,أطقم قهوة �أواين مائدة  ,م�ستح�ضرات التجميل ومالب�س وبيع العطور
والأ�سواق املركزية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :علي �سامل باعوين للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140805 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صناعة عطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خمتربات امل�ستقبل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140806 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات مكياج  ,عطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :متجر اجلميلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140808 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم  ,خدمات املقاهي  ,خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أن�سام �ضي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140809 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تن�سيق الهدايا والزهور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ر�ؤية الفكر الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140810 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خياطة وتطريز املالب�س الن�سائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :واحة الباطنة ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140812 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات خمترب علمي(,خمتربات طبية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الإتفاق الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140813 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ,خدمات الكافترييات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :واحة اجلبال للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140819 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تغليف الهدايا(تغليف الطرود ولف الهدايا) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :االجتاهات ال�صحيحة املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140820 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة عز �صحنوت ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140821 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عقيق  ,عقارب ال�ساعات � ,سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة  ,جموهرات من الكهرمان
الأ�صفر  ,لآلئ من الكهرمان امل�ضغوط  ,متائم جموهرات  ،خيوط ف�ضية جموهرات � ،أ�ساور
جموهرات  ،حلي �صغرية للمجوهرات  ,دبابي�س للزينة جموهرات  ،وجوه ال�ساعات املدرجة
�صناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات عموما  ،قالئد �سل�سلية جموهرات  ،قالئد جموهرات ،
ما�س  ,خيوط من معادن نفـي�سة جموهرات  ،جموهرات عاجية  ,حلي من الكهرمان اال�سود ,
كهرمان ا�سود غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول  ,جموهرات  ,ميداليات كبرية جموهرات  ،ذهب
غري م�شغول �أو مطرق  ,خيوط ذهبية جموهرات  ،لآلئ جموهرات � ،ساعات منبهة � ,سبائك
من معادن نفـي�سة  ,خوامت جموهرات  ،جموهرات لتزيني القبعات  ,دبابي�س جموهرات ،
دبابي�س ربطات العنق  ,ف�ضة غري م�شغولة �أو مطرقة  ,جموهرات جمتزعة  ,علب للمجوهرات ,
م�شابك للمجوهرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيت املجوهرات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140822 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�آالت �صنع اخلبز (�صنع اخلبز ومنتجاته) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اخلط الأخ�ضر اللوج�ستية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
-115-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140824 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأكادمييات للرتبية والتعليم  ،دورات درا�سية باملرا�سلة  ,ن�شر الكتب  ,خدمات النوادي
للرتفـيه �أو التعليم  ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات  ,تنظيم و�إدارة االجتماعات  ,االمتحانات
التعليمية  ,تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية  ,التدريب العملي عر�ض  ،تنظيم و�إدارة
احللقات الدرا�سية  ,التعليم فـي املدار�س الداخلية  ,تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ،
التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية � ،إر�شاد التدريب � ،إعادة التدريب املهني  ,خدمات
التعليم التي توفرها املدار�س  ,تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�شرة  ,خدمات التدريب
التي توفرها �أجهزة متثيلية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أكادميية الإبداع الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140825 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خ�شب معطر  ,زيوت عطرية من خ�شب االرز  ,زيوت عطرية من الكباد  ,ماء الكولونيا ,
ماء اخلزامى  ,ماء معطر  ,كولونيا  ,بخور  ,زيوت عطرية  ,خال�صات زهور عطور  ،عنا�صر
ا�سا�سية لعطور الزهور  ,م�ستح�ضرات تبخري عطور  ،زيت الغلتريية  ,جريانيول  ,زيت
اليا�سمني  ,زيوت للعطور والروائح  ,م�سك ل�صناعة العطور  ،عطور � ,صناعة عطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فجر نزوى للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140826 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صالون جتميل و�سبا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عطيه بنت نا�صر بن عبيد املقبايل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140833 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع العبايات واملالب�س اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الني للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140834 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زبدة لب ال�شوكوالته  ,زبدة الفول ال�سوداين  ,زبدة جوز الهند  ,كرمية الزبدة  ,جوز هند
جمفف  ,مربيات  ,زبيب  ,متور  ,زيت �سم�سم  ,مك�سرات حم�ضرة  ,فول �سوداين حم�ضر  ,بذور
عباد ال�شم�س املح�ضرة  ,زيت بذر الكتان معد للأكل  ,مك�سرات م�سكرة  ,مك�سرات منكهة  ,بندق
معالج  ,معجون �أ�سا�سه مك�سرات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع البطريق امللكي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140838 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات من�صات تكنولوجيا املعلومات وخدمات وبرامج �إلكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خدمات التطوير املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140845 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها(الت�سوق االلكرتوين عرب املوقع) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كمزار للتكنولوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140846 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ن�سيم املرجام للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

-119-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140848 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املنظومة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140849 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع قطع الغيار ال�سيارات وبيع الزيوت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الن�صر الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140852 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س جاهزة  ,مالب�س خارجية  ,عباءات ن�سائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة مروة بنت �سامل عمر ال ابراهيم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140853 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صالة ريا�ضية  ،دورات اللياقة البدنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليلى الطوقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140855 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمواد الغذائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�سخايا الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140857 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع احللويات واملك�سرات والزهور والهدايا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :حممد بن حميد بن خليفـني الهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140858 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �أبناء مبارك املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140859 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات عقارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شاهني اجلنينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140961 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بوتيك لبيع املالب�س اجلاهزة والقم�صان امل�سرولة واجلالبيات والعبايات والبخور والعطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ف�ضة اللواتي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/17 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140969 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العيادات الطبية  ,الرعاية ال�صحية  ,خدمات طب اال�سنان  ,اجلراحة التقوميية ,
خدمات العناية باجلمال  ,خدمات العالج  ,خدمات الطب التكميلي  ,ا�ست�شارة �صحية ,
خدمات تقومي الأ�سنان  ,خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج املقدمة
من قبل املختربات الطبية  ,الفح�ص الطبي (خا�صة للك�شف عن ومعاجلة الأمرا�ض
املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اكليل ال�صحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141182 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت  ,امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال  ,ا�ستف�سارات عن الأعمال ,
ل�صق االعالنات  ,خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير  ,خدمات وكاالت املعلومات التجارية ,
حتليل ا�سعار التكلفة  ,ن�شر مواد الدعاية واالعالن  ,خدمات ن�سخ ال�صور  ,خدمات وكاالت
التوظيف  ,ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية  ,حما�سبة  ,اعداد تقارير احل�سابات  ,تدقيق
احل�سابات � ,إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية  ,ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني  ,ا�ست�شارات
�إدارة الأعمال  ,طباعة على الآلة الكاتبة �أو احلا�سوب  ,عر�ض ال�سلع  ,االعالن بالربيد
املبا�شر  ,امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية  ,حتديث مواد الدعاية واالعالن ,
توزيـ ــع العينـ ــات  ,خدم ـ ــات اخلرباء فـي الكفـ ــاية  ,البي ـ ــع باملزاد العلني  ,درا�سات ال�سوق ,
تقييم الأعمال  ,تق�صي احلقائق فـي الأعمال  ,ت�أجري مواد الدعاية واالعالن  ,ا�ست�شارات
تنظيم الأعمال  ,ن�شر ن�صو�ص الدعاية واالعالن  ,دعاية واعالن  ,االعالن بالراديو ,
ابحاث الأعمال  ,العالقات العامة  ,االختزال  ,الدعاية واالعالن عرب التلفزيون  ,ن�سخ
الإت�صاالت وظائف مكتبية  ،خدمات عر�ض عامة  ,خدمات وكاالت الدعاية والإعالن ,
خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال  ,خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن �أو ترويج املبيعات ,
�أبحاث الت�سويق � ,إدارة امللفات املربجمة  ,ا�ست�شارات الأعمال املهنية  ,التنب�ؤات االقت�صادية ,
تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية  ,املعلومات واالخبار عن الأعمال  ,ا�ستطالعات
الر�أي  ,اعداد ك�شوف الرواتب  ,توظيف االفراد  ,خدمات نقل الأعمال  ,ت�أجري امل�ساحات
االعالنية  ,ترويج املبيعات للآخرين  ,خدمات ال�سكرتارية  ,اعداد ال�ضرائب  ,الرد على
الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين  ،معاجلة الن�صو�ص  ,تنظيم اال�شرتاكات فـي ال�صحف
للآخرين  ,الدعاية واالعالن بالطلب الربيدي � ,إدارة �أعمال الفنادق � ,إدارة �أعمال فناين
الأداء  ,جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب  ,تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات
حا�سوب  ,تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية واعالنية  ,ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير ,
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االعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب  ,خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء
�سلع وخدمات لأعمال اخرى  ،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين  ,ت�أجري
وقت للدعاية واالعالن فـي و�سائل االعالم  ,خدمات اقتطاع االخبار �أو املعلومات املهمة فـي
ال�صحف  ,ت�أجري �آالت البيع  ,االختبارات النف�سية الختيار املوظفـني  ,خدمات املقارنة بني
اال�سعار  ,عر�ض �سلع على و�سائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة  ,معلومات جتارية ون�صائح
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات  ,تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات الإت�صاالت
ل�صالح الغري  ,املعاجلة االدارية لطلبات ال�شراء  ,معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع
وخدمات الغري  ,خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال  ،خدمات الفوترة  ,كتابة ن�صو�ص
الدعاية واالعالن  ,جتميع االح�صائيات  ,التخطيط لغايات الدعاية واالعالن  ,البحث
عن كفالة  ,عرو�ض االزياء للأغرا�ض الرتويجية تنظيم لـ � ،إنتاج الأفالم الإعالنية ,
�إدارة الأعمال للأ�شخا�ص الريا�ضيني  ,ت�سويق  ,خدمات الت�سويق عرب الهاتف  ,خدمات
التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية  ,ت�أجري
منا�صب للبيع  ,توفـري معلومات الإت�صال لالجتارة والأعمال  ,حت�سني حمرك البحث
لتعزيز املبيعات  ,الإ�شهار القائم على الدفع بعدد النقرات  ,خدمات الو�ساطة التجارية ,
�إدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين  ,التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب
الغري  ,حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية  ,خدمات �إدارة م�شاريع
الأعمال مل�شاريع البناء  ,توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت � ,إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها  ,ت�صميم مواد دعائية  ,ا�ستعانة بجهات
خارجية للت�سيري الإداري لل�شركات  ,خدمات �إيداع الإقرار ال�ضريبي � ,إدارة جتارية لربامج
ال�سداد للغري  ,ت�أجري الفتات دعائية للغري � ,صياغة �سرية ذاتية للغري  ,فهر�سة مواقع
الويب لغايات جتارية �أو �إعالنية � ,إدارة برامج امل�سافرين املنتظمني  ,خدمات برجمة
املواعيد وظائف مكتبية  ،خددمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية  ،برامج �إدارة والء
امل�ستهلكني  ,كتابة ن�صو�ص ال�سيناريوهات لغايات �إعالنية  ,ت�سجيل الإت�صاالت والبيانات
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املكتوبة  ,حتديث و�صيانة البيانات فـي ال�سجالت  ,جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية
�أو دعائية  ,خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي
القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال الباحثني عن متويل � ,إنتاج برامج الت�سوق عن بعد  ,اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات الإت�صال فـي جمال العالقات العامة  ,اال�ست�شارة ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات
الإت�صال فـي جمال الدعاية  ,التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري  ,الت ـ ــرويج لل�سلـ ــع
واخلدمـات من خـ ــالل رعاية الأحداث الريا�ضية  ,خدمات اال�ستخبارات التناف�سية ,
خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية  ,التدقيق املايل  ,خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل
املو�سيقى الرقمية  ,خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف  ,خدمات
التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل  ,خدمات
البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ,
خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا  ,الت�سويق اال�ستهدافـي  ,خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة ,
الإعالن فـي الهواء الطلق  ,خدمات التجزئة للأعمال الفنية التي تقدمها املعار�ض الفنية ,
خدم ـ ــات امل�س ـ ــاعدة الإداري ــة فـي اال�ستجـ ــابة لنـ ــداءات العطـ ــاءات  ,الت�سويق فـي �إطار ن�شر
الربجميات  ,خدمات العالقات الإعالمية  ,خدمات التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات  ,ت�أجري معدات
املكتب فـي من�ش�آت العمل امل�شرتك  ,خدمات ال�ضغط التجاري  ,توفـري مراجعات امل�ستخدم
للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية  ,توفـري ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو
الإعالنية  ,خدمات لوحة مفاتيح الهاتف  ,خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز ,
تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية  ,خدمات �إدارية للإحالآت الطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الوادي الأزرق للحلول التقنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 103301 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صيدلية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وداي النيل للخدمات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صحار  ،حمافظة �شمال الباطنة � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2016/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 105048 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املواد الغذائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأبي�ض العاملية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  434 :ر.ب � ، 314 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2016/10/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 111789 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جتارة املجوهرات وامل�صوغات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جوهرة للمجوهرات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2017/7/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 116711 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكاتب ال�سفر وال�سياحة  ،خدمات �سياحية  ،تنظيم احلفالت وامل�ؤمترات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للتنمية ال�سياحية والتجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  544 :ر.ب � ، 132 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/2/12 :

-129-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120148 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة روابي �صاللة الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1121 :ر.ب � ، 211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/6/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 122149 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التمور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شروق الدجى للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2883 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/9/23 :

-130-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124438 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم  ،مقهى ال�شي�شة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صاللة خلدمات رجال الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�سعادة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125548 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الزهور وال�شوكوالتة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :حمطة م�سقط للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املعبيلة  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/24 :

-131-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126774 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية ( ت�شمل ف�ساتني الأفراح ) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أما�سي للأزياء الراقية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  620 :ر.ب  ، 620 :والية امل�صنعة  ،حمافظة جنوب الباطنة ،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/3/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129521 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الليث للم�شاريع املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/23 :

-132-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130921 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غ�سيل جاف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :برق اخلليج الرائدة  -تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية جعالن بني بو علي  ،حمافظة جنوب ال�شرقية � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/8/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 130964 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة وت�أجري العقارات اململوكة وامل�ؤجرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أركان م�سقط للعقارات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  411 :ر.ب  205 :اخلو�ض  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/8/26 :

-133-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131913 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة حممد بن نادر عبداللـه التميمي للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�سعادة  ،والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132254 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة لأدوات حمامات ال�سباحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :القائد للتنمية والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2440 :ر.ب  111 :غال  ،والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/16 :

-134-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133214 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جميع معدات جتهيز الور�ش  ،كمبيوتر فاح�ص �سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أوبال للت�سويق وال�صناعة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  273 :ر.ب  112 :اخلوير اجلنوبية  ،والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133399 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النب  ,ال�سكر  ,امللح  ,الأرز  ,البهارات  ,الطحني .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اجلوهرة الذهبية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  160 :ر.ب � ، 617 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/3 :

-135-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133416 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ور�شة الأملنيوم ور�ش النجارة واحلدادة و�أعمال الزجاج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة حديقة الزهور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133790 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ست�شارات درا�سات معمارية � ،أن�شطة الت�صميم الداخلي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :االبتكار للت�صميم املعماري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  395 :ر.ب � ، 118 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/16 :

-136-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134212 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة امل�شاريع ال�سياحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أحمد ح�سني و�شريكه لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  111 :ر.ب � ، 111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134434 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكتب �إداري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صاللة خلدمات رجال الأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�سعادة  ،والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/15 :

-137-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134536 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عيادات طب الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريحان الأفق للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2181 :ر.ب � ، 130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134698 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للتذكارات والتحف  ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر
املتخ�ص�صة للف�ضيات والهدايا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الإبت�سامة امل�شرقة املتميزة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  696 :ر.ب � ، 121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/26 :

-138-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135202 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دور احل�ضانة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواهر ال�صبيخي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  235 :ر.ب  512 :الربميي  ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135333 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حت�صيل الفواتري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة الوطنية العمانية للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1393 :ر.ب  ، 112 :والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/19 :

-139-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135891 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التعليم العايل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :لقمان بن حممد عبيد ال�شيادي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ال�سويق  ،حمافظة �شمال الباطنة � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136048 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أنظمة �إلكرتونية فـي جمال ال�صحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ركيزة للتقنيات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  34 :ر.ب  135 :واحة املعرفة  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136064 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املركبات امل�ستعملة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شاطر لل�سيارات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  487 :ر.ب  112:اخلو�ض  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136887 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تطوير اال�ست�شارات الرتبوية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :احتاد اجلزيرة للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  94 :ر.ب � ، 318 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137037 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املنتجات ال�صيدالنية والطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صيدلية �سديرة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  40 :ر.ب � ، 512 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137356 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اجنوان �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/5 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137375 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الأجهزة واملعدات الطبية وال�صيدليات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شاملة للعناية الطبية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  52 :ر.ب � ، 133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137415 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيوت الت�شحيم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :حمدان بن را�شد بن �سامل العي�سائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  132 :ر.ب � ، 512 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137472 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأدوات والأجهزة الطبية و�أجهزة تقومي الأع�ضاء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العربية للوازم الطبية واجلراحية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  105 :ر.ب � ، 24 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137560 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صالح و�صيانة الأجهزة الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة داود ال�شهيمي للم�شاريع التجارية  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  5 :ر.ب � ، 424 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137622 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
نادي تقدمي خدمات املغامرات ال�سياحية والريا�ضية والت�سويق خلدمات ال�سياحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرباعة ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  900 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137652 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع ابن جمعه الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137692 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأعمال التجارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أبو�شهاب ال�شنفري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137930 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إزكي للم�شاريع الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  834 :ر.ب � ، 115 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/23 :

-146-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137998 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة خريات عوقد للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138019 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري و�إدارة ال�شقق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة عيون النهر الأزرق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138203 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صالح وبيع احلا�سب الآيل وم�ستلزماته .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النقو�ش الراقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وادي املعاول  ،حمافظة جنوب الباطنة � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138293 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل
و�صابون الزينه والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شيخة �سعيد �سيف ال�شبلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صحار  ،حمافظة �شمال الباطنة � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138311 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فندق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املحرمي الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  629 :ر.ب � ، 511 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138380 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التعليم الأ�سا�سي وريا�ض الأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مدار�س �إقر أ� الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/19 :
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ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139920 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ست�شفـيات  ،امل�ساعدة الطبية  ،العالج الطبيعي  ،الن�صائح ال�صيدالنية � ،إعداد ال�صيدالين
للو�صفات  ،خدمات العالج  ،خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�شخي�ص والعالج املقدمة
من قبل املختربات الطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الن�سائم لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 74399 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الدقة املتكاملة  -تو�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2817 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2012/5/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138845 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قهوة (بيع م�شروبات القهوه وتقدمي الوجبات اخلفـيفة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :القهوة املخت�صة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139099 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو �آدم للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139305 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نبيله ال�سيابية للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140253 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(البيع بالتجزئة فـي املتجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل) � ،أغطية وجه خمار
�أو حجاب ( ،البيع بالتجزئة فـي املتجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل)  ،عباءات
ن�سائية (البيع بالتجزئة فـي املتجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �سند املحافظة التجارية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
-152-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140370 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ،خدمات املطاعم  ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فالح عمر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140439 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فندق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فندق احلديقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140462 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الكافترييات  ،خدمات املطاعم  ،خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أ�سطورة خور ر�سل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140471 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمنظفات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شمال اخلويرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :

-154-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140474 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أ�شجار (م�شتل) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة فجاج بركاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140619 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جتارة النب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :امل�سهار للأ�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140621 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صنادل �أحذية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�صنع ظفار للأحذية واملنتجات اجللدية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140622 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الو�صافة فـي احلفالت االجتماعية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الروعة للم�شاريع املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140623 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات النوادي ال�صحية تدريبات اللياقة البدنية و ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :درة الأنفال للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140624 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأ�صدقاء ال�سبعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140626 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س  ،قم�صان م�سرولة مالب�س  ،جالبيات مالب�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مالك مبارك �سليمان العبدلية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140627 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ،خدمات الكافترييات  ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :رونق امللينة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140629 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق  ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف  ،خدمات ت�سجي ــل لوائ ــح الهداي ــا  ،الت�سويـ ــق
اال�ستهدافـي  ،توفـري مراجعات امل�ستخـ ــدم للأغ ــرا�ض التجاري ــة �أو الإعالنية  ،توفـري
ت�صنيفات امل�ستخدمني للأغرا�ض التجارية �أو الإعالنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املعمري للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140630 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س  ،مالب�س تقليدية (م�صار والكمة العمانية)  ،عمائم  ،قبعات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شموخ الهمبار احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140631 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات � ،إ�صالح التنجيد (تركيب اك�س�سوارات ال�سيارات)  ،ت�شحيم
املركبات  ،غ�سل املركبات  ،تلميع املركبات � ،صيانة املركبات  ،التلميع بالورني�ش  ،تنظيف
املركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مل�سة املبدع للعناية املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140632 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي  ،خدمات املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سفـري لل�سياحة والفندقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
-160-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140633 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(بيع الهواتف املتحركه واحلا�سب الآيل) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إعمار املحافظة املتكاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140634 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
من�سوجات قطنية (املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري واردة فـي فئات �أخرى �أغطية الفرا�ش
واملوائد) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليوا العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140635 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة ومعدات طهي � ،أجهزة تربيد الهواء  ،مغا�سل لليدين �أجزاء من �أدوات �صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليوا العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140636 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ازدهار للتنمية واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140637 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أدوات تنظيف يدوية � ،أدوات �صرف ورق التواليت  ،مناخل �أدوات منزلية � ،صناديق زجاجية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ليوا العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140640 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية  ،ترتيب الرحالت ال�سياحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قوافل مزون لل�سياحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140684 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الغوايل الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140686 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع �أجهزة احلا�سب بيع بطاقات خدمات االت�صال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أ�سا�س للأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140689 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة لغايات الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات ،
النرث اجلوي والأر�ضي للأ�سم ــدة والكيماوي ــات الزراعي ــة الأخ ــرى (البذور واال�سمـ ــدة
واملعدات الزراعية واملبيدات احل�شرية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سيف بن �سعيد الفليتي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140691 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي واملطاعم التي تقدم امل�شروبات والوجبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �أبو يو�سف البلو�شي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140692 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خياطة املالب�س (تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أطياف الزرقاء العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140693 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ترتيب الرحالت ال�سياحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نزهه للمغامرات ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140699 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التموين بالطعام وال�شراب (�صناعة وتقدمي حلويات بكافة �أنواعها) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو زمرد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140724 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(خدمات �صالون التجميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الرديني املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140854 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�سويق (م�ستح�ضرات التجميل وعبايات و�شيل ومالب�س جاهزة حتف عطور و�ساعات
وحقائب) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرداء الذهبي للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140919 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بدر ال�شمال الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/16 :

-168-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140937 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�سالمل كهربائية � ،آالت حلام كهربائية � ،آليات حتكم للآالت �أو املكائن �أو املحركات  ،مفاتيح
هيدرولية للأبواب � ،أقفال كهربائية للأبواب  ،مفاتيح كهربائية للأبواب � ،أجهزة كهربائية
ل�سحب ال�ستائر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الروافد الأربعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141063 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البث الإذاعي ( عدا عن طريق ال�شبكة املعلوماتية ( الإنرتنت ))  ،البث التلفزيوين عن
طريق ال�شبكة املعلوماتية ( الإنرتنت )  ،البث الإذاعي عن طريق ال�شبكة املعلوماتية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قوافل �صحار الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع �صحار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137990 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل الن�شاء وتو�صيل املحتويات الرقمية والدعاية والإعالن
عرب �شبكات ات�صال عاملية  ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وبالتحديد الربامج احلا�صلة
على تف�ضيالت امل�ستخدم لتخ�صي�ص املو�ضوع وظهور املحتويات الرقمية والدعاية
والإعالن  ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل للتتبع واملراقبة و�إعداد التقارير عن اجتاهات
الدعاية والإعالن والت�سويق والأغرا�ض الرتويجية  ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل
لتقييم وحتليل �سلوك العمالء فـي جمال الإعالن والت�سويق  ،برامج احلا�سوب القابلة
للتنزيل ل�شراء و�سائط الأعالم  ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل بغر�ض التتبع واملراقبة
و�إعداد التقارير عن اجتاهات الدعاية والإعالن والت�سويق والأغرا�ض الرتويجية  ،برامج
احلا�سوب القابلة للتنزيل لغر�ض تطوير التكنولوجيا التي تركز على الإعالن والبيانات
والأدوات التحليلية  ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل بغر�ض تقييم �سلوك العميل ،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل الن�شاء وتو�صيل املحتويات الرقمية والدعاية والإعالن
عرب �شبكات ات�صال عاملية  ،برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل لتخ�صي�ص املو�ضوع وظهور
املحتويات الرقمية والدعاية والإعالن .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137992 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطبوعات الرتويجية والإعالنية وبالتحديد ال�صور املطبوعة املتمثلة بال�صور البيانية
للمعلومات واملواد الرتويجية التي تباع للآخرين للدعاية والإعالن وت�سويق ب�ضائع
وخدمات الآخرين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137993 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن والت�سويق املقدمة عن طريق و�سائل التوا�صل االجتماعي
والت�سويق عرب حمركات البحث  ،ن�شر الن�صو�ص الإعالنية  ،حتليل �أبحاث ال�سوق
وبيانات الدعاية والإعالن لتقدمي ا�سرتاتيجيات و افكار لالعالن و والت�سويق  ،خدمات
مراقبة الأعمال واال�ست�شارات وبالتحديد ا�ستخدام النماذج التحليلية والإح�صائية لفهم
امل�ستهلكني وال�شركات والتنب�ؤ باجتاهات ال�سوق و�إجراءاته  ،التخطيط اال�سرتاتيجي
للأعمال فـي جمال العالقات الإعالمية �أبحاث ال�سوق وحتليل ال�سوق وبحوث امل�ستهلك
و�إجراء الدرا�سات اال�ستق�صائية لأبحاث الأعمال وال�سوق � ،إن�شاء وكتابة وتعديل ون�شر
وتوزيع املواد الإعالنية التي ت�ضم ن�صو�ص ومرئيات وحمتوى  ،خدمات ال�شراء والتخطيط
لو�سائط الأعالم وبالتحديد ن�صح العمالء حول ا�ستئجار و�شراء وقت الإعالن وامل�ساحة
الإعالنية لتو�صيل الر�سائل الإعالنية من خالل وقت البث وم�ساحة الطباعة �أو امل�ساحة
الداخلية او امل�ساحة اخلارجية �أو امل�ساحة الرقمية  ،الإعالنات اخلارجية  ،خدمات �إعالنات
" الدفع عند النقر" � ،إعداد العرو�ض ال�سمعية والب�صرية ال�ستخدامها فـي الدعاية
والإعالن  ،االنتاج وما بعد االنتاج والتعديل والن�شر وتوزيع املواد الدعائية والإعالنية
املتمثلة باالعمال ال�سينماتوغرافـية والفـيديو واالعمال ال�سمعية  ،توفـري حتليل البيانات
املتمثل بجمع وحتليل اجتاهات وخ�صائ�ص ت�سوق امل�ستهلك لتح�سني العرو�ض الرقمية
والعرو�ض الرتويجية  ،خدمات وكاالت العالقات العامة � ،شراء وا�ستئجار وقت اعالين
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وم�ساحة اعالنية للآخرين على كافة و�سائل االت�صاالت و الأعالم  ،الدعاية والإعالن والت�سويق ،
خدمات الدعاية والإعالن واال�ست�شارات الت�سويقية  ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن  ،حتديث
املواد الدعائية  ،خدمات الإعالنات الرقمية  ،حتليل اال�ستجابة الإعالنية  ،التحليل
الإعالين  ،توزيع املواد الدعائية والإعالنية  ،ت�أجري امل�ساحة الإعالنية  ،خدمات الدعاية
والإعالن للآخرين على اخلط مبا�شرة  ،ت�شغيل �أ�سواق على اخلط مبا�شرة لبائعي ال�سلع
و�/أو اخلدمات  ،تطوير مفاهيم الدعاية والإعالن على الإنرتنت � ،إنتاج املواد الإعالنية
والإعالنات التجارية  ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال فـيما يتعلق باال�سرتاتيجية والت�سويق
واملبيعات والت�شغيل وت�صميم املنتجات املتخ�ص�صة ب�شكل خا�ص فـي ا�ستخدام النماذج
التحليلية والإح�صائية لفهم والتنب ؤ� بامل�ستهلكني وال�شركات واجتاهات و�إجراءات ال�سوق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137994 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات التعليمية وبالتحديد تطوير منهج درا�سي للآخرين فـي جماالت الدعاية
والإعالن والت�سويق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
-172-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137995 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مزود خدمة التطبيقات (ايه ا�س بي) التي ت�ضم برامج ت�ستخدم الن�شاء �إعالنات للآخرين ،
خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) الن�شاء وتو�صيل املحتويات الرقمية والدعاية
والإعالن عرب �شبكات االت�صال العاملية  ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س)
وبالتحديد الربامج احلا�صلة على تف�ضيالت امل�ستخدم لتخ�صي�ص املو�ضوع وظهور
املحتويات الرقمية والدعاية والإعالن  ،خدمات الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) للتتبع
واملراقبة و�إعداد التقارير عن اجتاهات الدعاية والإعالن والت�سويق والأغرا�ض الرتويجية ،
الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) لتقييم وحتليل �سلوك العمالء فـي جمال الإعالن
والت�سويق  ،الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) بغر�ض التتبع واملراقبة و�إعداد التقارير
عن اجتاهات الدعاية والإعالن والت�سويق والأغرا�ض الرتويجية  ،الربامج كخدمة (ا�س
ايه ايه ا�س) بغر�ض تطوير التكنولوجيا التي تركز على الإعالن والبيانات والأدوات التحليلية ،
الربامج كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) بغر�ض تقييم �سلوك العميل  ،الربامج على اخلط
مبا�شرة وغري القابلة للتنزيل ل�شراء و�سائط الأعالم  ،الربامج على اخلط مبا�شرة وغري
القابلة للتنزيل الن�شاء وتو�صيل املحتويات الرقمية والدعاية والإعالن عرب �شبكات ات�صال
عاملية  ،الربامج على اخلط مبا�شرة وغري القابلة للتنزيل لتخ�صي�ص املو�ضوع وظهور
املحتويات الرقمية والدعاية والإعالن .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138153 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدهانات والورني�ش وطالءات اللك  ،مواد الوقاية من ال�صد�أ ومواد حفظ اخل�شب من
التلف  ،مواد التلوين  ،مواد تثبيت الألوان  ،راتنج طبيعي خام  ،معادن فـي �شكل رقائق
�أو م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني  ،طالءات
(دهانات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة م�صانع الدهانات الوطنية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  533 :ابو علندة  11592اململكة الأردنية الها�شمية  ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138353 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل للبث والإر�سال واال�ستقبال الإلكرتوين وتدفق
حمتويات الو�سائط الرقمية للألعاب  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل التي
ت�سهل خدمات التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة
للتنزيل للعب امل�شرتك ومن عدة العبني  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل
للو�صول الى حمتوى الو�سائط الرقمية القائم على اال�شرتاك فـي جمال �ألعاب الفـيديو ،
برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل لعر�ض و�إدارة وم�شاركة ال�شارات وامتيازات
الدرد�شة والرموز االنفعالية واجلوائز وامليزات املعززة فـي جمال �ألعاب الفـيديو  ،تطبيقات
الهاتف املحمول القابلة للتنزيل للحوا�سيب واالجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية املحمولة
امل�ستخدمة فـي اللعب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138354 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات برامج والء العمالء التي ت�ضم مكاف�آت متمثلة فـي خ�صومات قابلة لال�سرتداد
لتدفق البيانات والن�صو�ص والألعاب وحمتوى الألعاب والو�سائط الرقمية وال�صور
واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو والأفالم وال�صور املتحركة وخدمات ال�شحن ال�سريع ،
خدمات البيع بالتجزئة وبالتحديد �إدارة برنامج اخل�صومات لتمكني امل�شاركني من
احل�صول على خ�صومات لتدفق البيانات والن�صو�ص والألعاب وحمتوى الألعاب والو�سائط
الرقمية وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو والأفالم وال�صور املتحركة وخدمات
ال�شحن ال�سريع من خالل ا�ستخدام برامج اخل�صم لالع�ضاء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138355 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البث ال�صوتي  ،الإر�سال واال�ستقبال الإلكرتوين وتدفق حمتويات الو�سائط الرقمية
للآخرين عرب �شبكات حا�سوب عاملية وحملية  ،توفـري غرف درد�شة على الإنرتنت  ،توفـري
منتديات على اخلط مبا�شرة لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب ،
تدفق ال�صوت واملواد الب�صرية وال�سمعب�صرية عرب �شبكة حا�سوب عاملية  ،تدفق البيانات ،
البث بالفـيديو  ،توفـري االت�صال عن بعد بالتو�صيل بالإنرتنت الذي ميكن امل�ستخدمني
من م�شاركة الألعاب واللعب والر�سوم املتحركة والعرو�ض متعددة الو�سائط والهوايات
والثقافة والريا�ضة  ،توفـري املنتديات على اخلط مبا�شرة وغرف الدرد�شة واملجتمعات على
اخلط مبا�شرة عرب الإنرتنت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138356 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ملجالت على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) وبالتحديد املدونات التي تت�ضمن مقاالت حول
�ألعاب الفـيديو والن�شاطات املتعلقة بالألعاب  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم معلومات
الرتفـيه  ،تنظيم واجراء �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة  ،اخلدمات الرتفـيهية
وبالتحديد توفـري �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة عرب التوا�صل االجتماعي  ،اخلدمات
الرتفـيهية وبالتحديد توفـري بيئات افرتا�ضية بحيث ميكن للم�ستخدمني التفاعل من
خالل الألعاب االجتماعية لأغرا�ض ترفـيهية  ،الن�شر متعدد الو�سائط لربامج الألعاب
اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة ت�ضم �ألعاب
فـيديو يلعبها الآخرون  ،تنظيم واجراء املناف�سات لالعبي �ألعاب الفـيديو  ،تنظيم امل�سابقات
توفـري على اخلط مبا�شرة املعلومات واالخبار والتعليقات فـي جمال الألعاب وبالتحديد
الألعاب الإلكرتونية و�ألعاب الفـيديو واحلا�سوب  ،توفـري االخبار واملعلومات والتعليقات
فـي جمال الألعاب على اخلط مبا�شرة  ،توفـري على اخلط مبا�شرة املو�سيقى غري القابلة
للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات على اخلط مبا�شرة ت�ضم مو�سيقى  ،توفـري بوابة موقع
�إلكرتوين على اخلط مبا�شرة للم�ستهلكني للعب �ألعاب احلا�سوب على اخلط مبا�شرة
والألعاب الإلكرتونية وم�شاركة حت�سينات اللعبة وا�سرتاتيجياتها  ،اخلدمات التعليمية
والرتفـيهية وبالتحديد توفـري البوابات واملوقع الإلكرتوين على اخلط مبا�شرة والتي
ت�ضم حمتويات تعليمية وترفـيهية وبالتحديد عرو�ض متعددة الو�سائط و�ألعاب الفـيديو
التفاعلية  ،توفـري معلومات ترفـيهية و�صوت ومو�سيقى وفـيديو ور�سوم متحركة متعلقة
بالألعاب عرب املواقع الإلكرتونية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138357 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية متكن امل�ستخدمني من م�شاركة الألعاب عرب �شبكة على
اخلط مبا�شرة  ،اخلدمات احلا�سوبية وبالتحديد خدمات مزود اال�ست�ضافة احلا�سوبية
التي ت�ضم �ألعاب الفـيديو  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتدفق
�ألعاب الفـيديو للآخرين  ،ا�ست�ضافة مواقع �إلكرتونية للآخرين ت�ضم �ألعاب فـيديو على
اخلط مبا�شرة  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت على اخلط مبا�شرة للربامج غري القابلة للتنزيل
والربامج كخدمة التي ت�ضم برامج للرتا�سل الإلكرتوين والدرد�شة على اخلط مبا�شرة
وخدمات التوا�صل االجتماعي  ،الربامج كخدمة مت�ضمنة الربامج التي متكن الالعبني
من البث املبا�شر للعبهم وم�شاهدة الألعاب التي يلعبها الآخرين �أو امل�شاركة مع الآخرين
فـي لعب الألعاب على اخلط مبا�شرة  ،خدمات ا�ست�ضافة املواقع الإلكرتونية ال�ست�ضافة
�ألعاب احلا�سوب من عدة العبني عرب �شبكة �سحابية على اخلط مبا�شرة  ،احلو�سبة
ال�سحابية التي ت�ضم برامج ت�ستخدم فـي اللعب الإلكرتوين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138358 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت)  ،خدمات التوا�صل االجتماعي
على اخلط مبا�شرة وبالتحديد ت�سهيل التعارف االجتماعي والتفاعل بني الأفراد  ،خدمات
التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) فـي جمال الرتفـيه والألعاب وتطوير
التطبيقات  ،توفـري املعلومات حول التوا�صل االجتماعي حيث ي�شارك امل�ستخدمون فـي
اللعب على اخلط مبا�شرة فـي �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة وتطبيقات �ألعاب الفـيديو
على اخلط مبا�شرة  ،توفـري بوابة موقع �إلكرتوين لالنخراط فـي خدمات التوا�صل
االجتماعي  ،توفـري املعلومات والأخبار والتعليقات فـي جمال خدمات التوا�صل االجتماعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138359 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل للبث والإر�سال واال�ستقبال الإلكرتوين وتدفق
حمتويات الو�سائط الرقمية للألعاب  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل التي
ت�سهل خدمات التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة
للتنزيل للعب امل�شرتك ومن عدة العبني  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل
للو�صول الى حمتوى الو�سائط الرقمية القائم على اال�شرتاك فـي جمال �ألعاب الفـيديو
 ،برامج احلا�سوب امل�سجلة والقابلة للتنزيل لعر�ض و�إدارة وم�شاركة ال�شارات وامتيازات
الدرد�شة والرموز االنفعالية واجلوائز وامليزات املعززة فـي جمال �ألعاب الفـيديو  ،تطبيقات
الهاتف املحمول القابلة للتنزيل للحوا�سيب واالجهزة الإلكرتونية اال�ستهالكية املحمولة
امل�ستخدمة فـي اللعب .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138360 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات برامج والء العمالء التي ت�ضم مكاف�آت متمثلة فـي خ�صومات قابلة لال�سرتداد
لتدفق البيانات والن�صو�ص والألعاب وحمتوى الألعاب والو�سائط الرقمية وال�صور
واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو والأفالم وال�صور املتحركة وخدمات ال�شحن ال�سريع ،
خدمات البيع بالتجزئة وبالتحديد �إدارة برنامج اخل�صومات لتمكني امل�شاركني من
احل�صول على خ�صومات لتدفق البيانات والن�صو�ص والألعاب وحمتوى الألعاب والو�سائط
الرقمية وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو والأفالم وال�صور املتحركة وخدمات
ال�شحن ال�سريع من خالل ا�ستخدام برامج اخل�صم لالع�ضاء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138361 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البث ال�صوتي  ،الإر�سال واال�ستقبال الإلكرتوين وتدفق حمتويات الو�سائط الرقمية
للآخرين عرب �شبكات حا�سوب عاملية وحملية  ،توفـري غرف درد�شة على الإنرتنت  ،توفـري
منتديات على اخلط مبا�شرة لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب ،
تدفق ال�صوت واملواد الب�صرية وال�سمعب�صرية عرب �شبكة حا�سوب عاملية  ،تدفق البيانات ،
البث بالفـيديو  ،توفـري االت�صال عن بعد بالتو�صيل بالإنرتنت الذي ميكن امل�ستخدمني
من م�شاركة الألعاب واللعب والر�سوم املتحركة والعرو�ض متعددة الو�سائط والهوايات
والثقافة والريا�ضة  ،توفـري املنتديات على اخلط مبا�شرة وغرف الدرد�شة واملجتمعات على
اخلط مبا�شرة عرب الإنرتنت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138362 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املجالت على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) وبالتحديد املدونات التي تت�ضمن مقاالت حول
�ألعاب الفـيديو والن�شاطات املتعلقة بالألعاب  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم معلومات
الرتفـيه  ،تنظيم واجراء �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة  ،اخلدمات الرتفـيهية
وبالتحديد توفـري �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة عرب التوا�صل االجتماعي  ،اخلدمات
الرتفـيهية وبالتحديد توفـري بيئات افرتا�ضية بحيث ميكن للم�ستخدمني التفاعل من
خالل الألعاب االجتماعية لأغرا�ض ترفـيهية  ،الن�شر متعدد الو�سائط لربامج الألعاب
اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة ت�ضم �ألعاب
فـيديو يلعبها الآخرون  ،تنظيم واجراء املناف�سات لالعبي �ألعاب الفـيديو  ،تنظيم امل�سابقات
توفـري على اخلط مبا�شرة املعلومات واالخبار والتعليقات فـي جمال الألعاب وبالتحديد
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الألعاب الإلكرتونية و�ألعاب الفـيديو واحلا�سوب  ،توفـري االخبار واملعلومات والتعليقات
فـي جمال الألعاب على اخلط مبا�شرة  ،توفـري على اخلط مبا�شرة املو�سيقى غري القابلة
للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات على اخلط مبا�شرة ت�ضم مو�سيقى  ،توفـري بوابة موقع
�إلكرتوين على اخلط مبا�شرة للم�ستهلكني للعب �ألعاب احلا�سوب على اخلط مبا�شرة
والألعاب الإلكرتونية وم�شاركة حت�سينات اللعبة وا�سرتاتيجياتها  ،اخلدمات التعليمية
والرتفـيهية وبالتحديد توفـري البوابات واملوقع الإلكرتوين على اخلط مبا�شرة والتي
ت�ضم حمتويات تعليمية وترفـيهية وبالتحديد عرو�ض متعددة الو�سائط و�ألعاب الفـيديو
التفاعلية  ،توفـري معلومات ترفـيهية و�صوت ومو�سيقى وفـيديو ور�سوم متحركة متعلقة
بالألعاب عرب املواقع الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138363 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية متكن امل�ستخدمني من م�شاركة الألعاب عرب �شبكة على
اخلط مبا�شرة  ،اخلدمات احلا�سوبية وبالتحديد خدمات مزود اال�ست�ضافة احلا�سوبية
التي ت�ضم �ألعاب الفـيديو  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لتدفق
�ألعاب الفـيديو للآخرين  ،ا�ست�ضافة مواقع �إلكرتونية للآخرين ت�ضم �ألعاب فـيديو على
اخلط مبا�شرة  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت على اخلط مبا�شرة للربامج غري القابلة للتنزيل
والربامج كخدمة التي ت�ضم برامج للرتا�سل الإلكرتوين والدرد�شة على اخلط مبا�شرة
وخدمات التوا�صل االجتماعي  ،الربامج كخدمة مت�ضمنة الربامج التي متكن الالعبني
من البث املبا�شر للعبهم وم�شاهدة الألعاب التي يلعبها الآخرين �أو امل�شاركة مع الآخرين
فـي لعب الألعاب على اخلط مبا�شرة  ،خدمات ا�ست�ضافة املواقع الإلكرتونية ال�ست�ضافة
�ألعاب احلا�سوب من عدة العبني عرب �شبكة �سحابية على اخلط مبا�شرة  ،احلو�سبة
ال�سحابية التي ت�ضم برامج ت�ستخدم فـي اللعب الإلكرتوين .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138364 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت)  ،خدمات التوا�صل االجتماعي
على اخلط مبا�شرة وبالتحديد ت�سهيل التعارف االجتماعي والتفاعل بني الأفراد  ،خدمات
التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) فـي جمال الرتفـيه والألعاب وتطوير
التطبيقات  ،توفـري املعلومات حول التوا�صل االجتماعي حيث ي�شارك امل�ستخدمون فـي
اللعب على اخلط مبا�شرة فـي �ألعاب الفـيديو على اخلط مبا�شرة وتطبيقات �ألعاب الفـيديو
على اخلط مبا�شرة  ،توفـري بوابة موقع �إلكرتوين لالنخراط فـي خدمات التوا�صل
االجتماعي  ،توفـري املعلومات والأخبار والتعليقات فـي جمال خدمات التوا�صل االجتماعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138365 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد بناء (غري معدنية) �أنابيب قا�سية غري معدنية للمباين � ،أ�سفلت وزفت وقار  ،مباين
غري معدنية قابلة للنقل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة اك�ساء وديكور املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  8320 :طريق امللك عبدالعزيز الفرعي  -حي الورود  -الريا�ض ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138366 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأثاث واملرايا و�إطارات ال�صور  ،املنتجات (غري الواردة فـي فئات �أخرى) امل�صنوعة من
اخل�شب �أو الفلني �أو الغاب �أو اخليزران �أو ال�صف�صاف �أو القرون �أو العظام � ،أو العاج � ،أو
عظم احلوت �أو ال�صدف �أو الكهرمان �أو املحار �أو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد �أو
من املواد البال�ستيكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �أك�ساء وديكور املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  8320 :طريق امللك عبدالعزيز الفرعي  -حي الورود  -الريا�ض ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138578 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد بناء (غري معدنية)  ،طني لليناء  ،خر�سانة � ،إ�سمنت  ،جري  ،ج�ص  ،جب�س( مواد بناء) ،
طالءات (مواد بناء)  ،ركام � ،أ�سفلت  ،قار  ،م�ستح�ضرات قارية لليناء � ،ألواح غري معدنية
للبناء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سانت  -جوبني ويرب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2-4 :روماركوبولو � 9437 ،سو�سي� -إن  -بري -فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138579 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة طبية  ،وبخا�صة  ،جم�سات طبية يتم زراعتها �أو �إدخالها فـي ج�سم الإن�سان ت�ستخدم
ملراقبة تركيز اجللوكوز فـي ج�سم الإن�سان ب�شكل م�ستمر ولوازمها  ،وبخا�صة  ،امل�ستقبالت ،
مبيتات املج�سات و�أجهزة �إدخال املج�سات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ديك�سكوم � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 6340 :سيكوين�س درايف � ،سان دييغو  ،كاليفورنيا  ، 92121الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139114 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فرا�شي � ،أم�شاط  ،علب للأم�شاط  ،فرا�شي لل�شعر � ،أجزاء ولوازم واك�س�سورات جلميع
ال�سلع املذكورة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جميلة جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدج ووتر بلي�س  ،ووتر الن  ،ليدز ال ا�س  5 11بي زد  ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139115 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جمففات لل�شعر � ،أجهزة لتجفـيف او احماء ال�شعر  ،علب و�أجزاء ولوازم واك�س�سوارات
جلميع ال�سلع املذكورة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جميلة جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدج ووتر بلي�س  ،ووتر الن  ،ليدز ال ا�س  5 11بي زد  ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139118 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكاوي لل�شعر  ،عدد و�أجهزة كهربائية يدوية الت�شغيل لت�صفـيف ال�شعر  ،عدد و�أجهزة
غري كهربائية يدوية الت�شغيل لت�صفـيف ال�شعر  ،مق�صات  ،اموا�س حالقة  ،اموا�س حالقة
كهربائية ومق�صات لل�شعر  ،علب و�أجزاء ولوازم واك�س�سوارات جلميع ال�سلع املذكورة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جميلة جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدج ووتر بلي�س  ،ووتر الن  ،ليدز ال ا�س  5 11بي زد  ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139119 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون  ،عطور  ،زيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،م�ستح�ضرات للعناية بالب�شرة
والر�أ�س وال�شعر واجل�سم وغ�سوالت (لو�شن) لل�شعر � ،شامبو � ،صبغات لل�شعر  ،ملونات
لل�شعر  ،بل�سم لل�شعر  ،منتجات لت�صفـيف ال�شعر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جميلة جروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريدج ووتر بلي�س  ،ووتر الن  ،ليدز ال ا�س  5 11بي زد  ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139120 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مبيدات احل�شرات ال�ضارة  ،والآفات ال�ضارة  ،مبيدات ح�شرية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم �( :إف �إم �سى كوربوري�شن) و (�إف �إم �سى �أجرو �سينجابور بى تى ئى � ,إل
تى دى)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان �( :إف �إم �سى تاور �أت �سريا �سنرت �سوث  , 2929والنت �سرتيت ,
فـيالديلفـيا  ,بى �أيه  , 19104الواليات املتحدة الأمريكية) و (77
روبين�سون رود � ، 00-13 ,سنغافورة � ,68896سنغافورة)  ,الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139486 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة احلا�سوب و�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية واالجهزة الطرفـية اخلا�صة باحلوا�سيب
وم�شغالت وم�سجالت ال�صوت وم�شغالت وم�سجالت الفـيديو وم�شغالت وم�سجالت
الو�سائط وملحقات الهاتف النقال واملحمول والأجهزة حرة اليدين للهاتف النقال
واملحمول و�سماعات الر�أ�س والكامريات  ،الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة واملحمولة
باليد اك�س�سوارات الهاتف النقال واملحمول و�أجهزة التحكم عن بعد للتحكم فـي تطبيقات
الربامج  ،الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املحمولة واملحمولة باليد للإن�شاء والبحث
واالطالع والت�سجيل وتدفق والبث والإر�سال والتخزين والتحرير والتفاعل مع الن�ص
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والبيانات وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو واملحتوى ال�سمعب�صري واملحتويات
متعددة الو�سائط والألعاب � ،أجهزة الإن�شاء والبحث واالطالع والت�سجيل وتدفق
والبث والإر�سال والتخزين والتحرير والتفاعل مع الن�ص والبيانات وال�صور واملو�سيقى
وال�صوت والفـيديو واملحتوى ال�سمعب�صري واملحتوى متعدد الو�سائط والألعاب � ،أجزاء
احلا�سوب الت�شغيلية القابلة لالرتداء والأجهزة النقالة واملحمولة � ،أجزاء احلا�سوب
الت�شغيلية وبرامج ال�سفر االفرتا�ضي والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق
والتجارب ح�سب الطلب � ،أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية لعر�ض وتدفق و�إر�سال الفـيديو ،
برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لعر�ض وتدفق و�إر�سال الفـيديو  ،برامج
احلا�سوب و�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية لعقد امل�ؤمترات عن طريق الفـيديو وخلدمات
احل�ضور عن بعد  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل للإن�شاء والبحث واالطالع
والت�سجيل وتدفق والبث والإر�سال والتخزين والتحرير والتفاعل مع الن�ص والبيانات
وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو واملحتوى ال�سمعب�صري واملحتويات متعددة
الو�سائط والألعاب  ،برجميات ت�شغيل احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل  ،برامج
ت�شغيل احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل اخلا�صة ب�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية القابلة
لالرتداء والأجهزة النقالة واملحمولة  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لتمكني
امل�ستخدمني من االطالع �أو اال�ستماع �إلى ال�صوت والفـيديو ون�ص وحمتوى الو�سائط
املتعددة  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لإن�شاء وتوفـري و�صول امل�ستخدم
�إلى قواعد بيانات املعلومات والبيانات القابلة للبحث  ،برامج حمرك البحث امل�سجلة �أو
القابلة للتنزيل  ،برامج مت�صفح الإنرتنت امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل  ،برامج احلا�سوب
امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لإر�سال املحتوى للأجهزة ال�سلك ًيا  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة
�أو القابلة للتنزيل للو�صول �إلى املعلومات على الإنرتنت  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو
القابلة للتنزيل للت�سوق على الإنرتنت  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل
لت�سهيل واجراء وا�ستالم املدفوعات واملعامالت على الإنرتنت  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة
�أو القابلة للتنزيل التي توفر خدمات البيع بالتجزئة والطلبات ملجموعة وا�سعة من ال�سلع
اال�ستهالكية  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي ن�شر الإعالنات
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للغري  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل امل�ستخدمة فـي تقدمي معلومات عن
املنتجات واخلدمات ووجهات ال�سفر والأماكن واملواقع الرتفـيهية والتعليمية والتجارب
ح�سب الطلب  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل للتخزين الإلكرتوين للبيانات
والن�صو�ص وال�صور وال�صور الفوتوغرافـية وال�صوت والفـيديو وامللفات ال�سمعب�صرية
وملفقات الو�سائط املتعددة  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل للتعلم التفاعلي
امللفات ال�صوتية امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل وملفات الفـيديو وملفات الو�سائط املتعددة
وملفات الن�صو�ص وال�صور والوثائق املكتوبة والألعاب  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة
للتنزيل لإدارة املعلومات ال�شخ�صية وللو�صول �إلى وت�صفح والبحث فـي قواعد البيانات
على اخلط مبا�شرة وال�صوت والفـيديو واملحتوى متعدد الو�سائط والألعاب وتطبيقات
الربامج  ،برامج الواقع االفرتا�ضي واملعزز واملختلط امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لتمكني
امل�ستخدمني من التفاعل مع جتارب وبيئات وحمتوى الواقع االفرتا�ضي واملعزز واملختلط
برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل التي متكن امل�ستخدمني من �إر�سال والبث
احلي لل�صوت والفـيديو واالت�صال والتعامل وجتربة الأماكن والأحداث  ،برامج احلا�سوب
امل�سجلة والقابلة للتنزيل لتمكني ال�سفر املخ�ص�ص والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة
والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل لعمليات
الإدراج بالقوائم واالطالع وحجز ال�سفر والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق
والتجارب ح�سب الطلب  ،برامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل للبحث فـي القوائم
والآراء واملعلومات لل�سفر والرحالت والتعليم والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنلوجيز  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139487 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن  ،ترويج �سلع الغري من خالل الو�صول �إلى املحتوى التفاعلي
عرب �شبكات االت�صاالت  ،توفـري املنتجات اال�ستهالكية ومعلومات اخلدمة عرب �شبكات
االت�صاالت  ،املعاجلة الإلكرتونية املحو�سبة لطلبات ال�شراء على الإنرتنت  ،جتميع
املعلومات التجارية فـي قواعد بيانات احلا�سوب القابلة للبحث املتاحة عرب �شبكة احلا�سوب
العاملية  ،توفـري دليل املعلومات التجارية الإلكرتونية على الإنرتنت  ،خدمات الو�ساطة
فـي الأعمال لبيع و�شراء ال�سلع واخلدمات وبالتحديد ت�سهيل عقد ال�صفقات بني امل�شرتين
والبائعني من خالل تزويد امل�شرتين مبعلومات عن البائعني وال�سلع و�/أو اخلدمات ،
خدمات معلومات الأعمال  ،املعاجلة الإلكرتونية للطلبات اخلا�صة بالآخرين  ،خدمات
متاجر البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت املت�ضمنة جمموعة وا�سعة
من ال�سلع اال�ستهالكية والتجارية  ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الإنرتنت املت�ضمنة
حمتوى ال�سفر والرحالت والرتفـيه والتعليم والثقافة وال�سفر التفاعلي القابل للتنزيل
والبث احلي وغريها من املحتوى متعدد الو�سائط  ،توفـري �سوق على اخلط مبا�شرة
لل�سفر والرحالت والرتفـيه والتعليم والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري
�سوق على اخلط مبا�شرة للمحتوى التفاعلي  ،توفـري �سوق على اخلط مبا�شرة ملحتوى
وبيئات وجتارب الواقع االفرتا�ضي واملعزز واملختلط  ،توفـري �سوق على اخلط مبا�شرة
ملزودي اخلدمات املحليني لعر�ض جمموعة وا�سعة من التجارب املتعلقة بال�سفر والرحالت
والرتفـيه والتعليم والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري الو�صول �إلى
الت�صنيفات والتقييمات والآراء والإ�شارات والتو�صيات ب�ش�أن م�ؤ�س�سات الأعمال ومزودي
اخلدمة والتجارب املتعلقة بالرحالت وال�سفر والرتفـيه والتعليم والثقافة والت�سوق
والتجارب ح�سب الطلب لأغرا�ض جتارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :امازون تكنلوجيز  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افـينيو ان � ،ستايل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139488 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات معاجلة عمليات الدفع .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنلوجيز  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139489 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد االت�صال عرب الأجهزة الإلكرتونية املحمولة
وم�شغالت الو�سائط املحمولة والهواتف النقالة واملحمولة و�أجهزة احلا�سوب  ،خدمات
االت�صاالت عن بعد لتقدمي خدمات التدفق املبا�شر للفـيديو بالوقت احلقيقي والتفاعل
مع مزودي اخلدمة وامل�ستخدمني الآخرين لتجارب الرحالت وال�سفر والرتفـيه والثقافة
والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،تدفق املواد ال�سمعية والفـيديوية على الإنرتنت  ،تدفق
البيانات  ،خدمات البث  ،خدمات البث ال�صوتي وبث الفـيديو  ،خدمات البث على الإنرتنت
�إر�سال البيانات الإلكرتونية  ،الإر�سال والتدفق الإلكرتوين ملحتوى الو�سائط الرقمية ،
الإر�سال الإلكرتوين للملفات الرقمية  ،الإر�سال الإلكرتوين لل�صوت والفـيديو وامللفات
ال�سمع ب�صرية والو�سائط املتعددة وملفات ال�صور وال�صور الفوتوغرافـية  ،الإر�سال
الإلكرتوين للمحتوى التفاعلي وحمتوى الواقع االفرتا�ضي واملعزز واملختلط  ،الإر�سال
والإ�ستقبال الإلكرتوين للر�سائل  ،خدمات عقد امل�ؤمترات عرب الفـيديو واحل�ضور عن
بعد  ،توفـري الو�صول على اخلط مبا�شرة �إلى االدلة وقواعد البيانات واملواقع الإلكرتونية
واملدونات واملواد املرجعية  ،توفـري املنتديات على الإنرتنت لإر�سال وا�ستقبال الر�سائل
وال�صوت والفـيديو وامللفات ال�سمعب�صرية والو�سائط املتعددة وملفات ال�صور وال�صور
الفوتوغرافـية بني احلا�سوب وم�ستخدمي �شبكة االت�صاالت الآخرين  ،ت�أجري وقت و�صول
الى �شبكات احلا�سوب العاملية  ،توفـري املنتديات على اخلط مبا�شرة للم�ستخدمني لإدراج
ومراجعة والتعليق على ون�شر معلومات عن ال�سفر والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة
والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنلوجيز  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افـينيو ان � ،ستايل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139490 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تنظيم الرحالت  ،تنظيم الرحالت االفرتا�ضية  ،خدمات ال�سفر خدمات ال�سفر االفرتا�ضي
توفـري خدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة  ،خدمات الرحالت ومر�شد الرحالت
االفرتا�ضية املقدمة عرب الأجهزة الإلكرتونية املحمولة وم�شغالت الو�سائط املحمولة
والأجهزة الرقمية املحمولة والهواتف النقالة واملحمولة و�أجهزة احلا�سوب  ،توفـري
خدمات البحث عن الإدراج والآراء واملعلومات حول ال�سفر والرحالت والتجارب ح�سب
الطلب  ،توفـري خدمات �إدراج ومراجعة وحجز ال�سفر والرحالت والتجارب ح�سب الطلب
توفـري الو�صول �إلى الت�صنيفات والتقييمات والآراء والإ�شارات والتو�صيات حول ال�سفر
والرحالت والتجارب ح�سب الطلب ومزودي اخلدمة ذات ال�صلة  ،تو�صيل الأدوات املتعلقة
بال�سفر والرحالت والرتفـيه والتعليم والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنلوجيز  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139491 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الرتفـيه والتعليم وبالتحديد توفـري الو�صول االفرتا�ضي لل�سفر والرحالت
والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،خدمات الرتفـيه والتعليم
وبالتحديد توفـري الو�صول االفرتا�ضي للمنا�سبات الريا�ضية و�أن�شطة اال�ستجمام
والأن�شطة الرتفـيهية وامل�سابقات واملنا�سبات الفنية واملعار�ض واالحتفاالت واملتاحف
واحلدائق واملنا�سبات الثقافـية  ،واحلفالت املو�سيقية ووجهات ال�سفر  ،خدمات الرتفـيه
والتعليم بالتحديد توفـري ال�سفر والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق
والتجارب ح�سب الطلب لأغرا�ض الرتفـيه والتعليم  ،توفـري الأدوات املتعلقة بال�سفر
والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سويق والتجارب ح�سب الطلب لأغرا�ض
الرتفـيه والتعليم  ،توفـري امللفات ال�صوتية وملفات الفـيديو وملفات الو�سائط املتعددة
وامللفات الن�صية وال�صور وامل�ستندات املكتوبة والألعاب غري القابلة للتنزيل لأغرا�ض
التعليم والرتفـيه  ،توفـري فـيديوهات غري القابلة للتنزيل املت�ضمنة التجارب التفاعلية
مل�ستخدمي ال�شبكة  ،توفـري فـيديوهات غري قابلة للتنزيل ملجموعة وا�سعة من املو�ضوعات
التعليمية والرتفـيهية والثقافـية  ،توفـري قاعدة بيانات قابلة للبحث ت�ضم ال�صوت
والفـيديو وال�صور واملحتوى ال�سمعب�صري للم�ستخدم فـي جمال الأن�شطة الريا�ضية
و�أن�شطة اال�ستجمام والأن�شطة الرتفـيهية وامل�سابقات واملنا�سبات الفنية واملعار�ض
واالحتفاالت واملتاحف واحلدائق واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت املو�سيقية ووجهات ال�سفر
بالإ�ضافة �إلى املو�ضوعات ذات الأهمية العامة  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم حمتوى من
�صنع امل�ستخدم وبالتحديد ال�صوت وفـيديو و�صور وحمتوى �سمعب�صري حول جمموعة
متنوعة من املوا�ضيع واملو�ضوعات � ،إنتاج وتوزيع حمتوى ترفـيهي وتعليمي وبالتحديد
ال�صوت وفـيديو و�صورة وحمتوى �سمعب�صري فـي جمال الأن�شطة الريا�ضية و�أن�شطة
اال�ستجمام والأن�شطة الرتفـيهية وامل�سابقات واملنا�سبات الفنية واملعار�ض واالحتفاالت
واملتاحف واحلدائق واملنا�سبات الثقافـية واحلفالت املو�سيقية ووجهات ال�سفر بالإ�ضافة
�إلى املو�ضوعات ذات الأهمية العامة  ،توفـري بيئات افرتا�ضية ميكن للم�ستخدم التفاعل
فـيها لأغرا�ض تعليمية وترفـيهية والغرا�ض الت�سلية واال�ستجمام  ،توفـري بيئات افرتا�ضية
ومعززة وبيئات الواقع املختلط على الإنرتنت وبيئات تفاعلية وحمتوى ال�سفر والرحالت
والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري بوابة على اخلط
مبا�شرة للم�ستخدمني للم�شاركة فـي التجارب املتعلقة بال�سفر التفاعلي والرحالت
والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري بيئات تعليمية
تفاعلية  ،توفـري خدمات ال�سفر والرحالت االفرتا�ضية لأغرا�ض التعليم والرتفـيه ،
توفـري الو�صول �إلى الت�صنيفات والتقييمات والآراء والإحاالت والتو�صيات للم�ستخدم
حول املنا�سبات والأن�شطة فـي جمال الرتفـيه والتعليم  ،معلومات الرتفـيه والتعليم .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنلوجيز  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  410 :افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139492 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ستئجار وت�أجري �أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية وبرامج احلا�سوب  ،خدمات احلا�سوب اخلا�صة
مب�شاركة الوقت  ،خدمات م�شاركة امللفات وبالتحديد توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية
متكن امل�ستخدمني من حتميل وم�شاركة وتنزيل الن�صو�ص والبيانات وال�صور واملو�سيقى
وال�صوت والفـيديو واملحتوى ال�سمعب�صري وحمتوى الو�سائط املتعددة والألعاب ،
ا�ست�ضافة املحتوى الرقمي على الإنرتنت و�شبكات احلا�سوب العاملية  ،ا�ست�ضافة حمتوى
الرتفـيه والتعليم والثقافة وال�سفر والرحالت والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب متعددة
الو�سائط على الإنرتنت و�شبكات احلا�سوب العاملية  ،التخزين الإلكرتوين للبيانات وال�صور
وال�صور الفوتوغرافـية وال�صوت والفـيديو وامللفات ال�سمعب�صرية وملفات الو�سائط
املتعددة  ،توفـري حمركات البحث للإنرتنت  ،خدمات احلا�سوب وبالتحديد �إن�شاء فهار�س
معلومات ومواقع �إلكرتونية وم�صادر قائمة على �شبكة احلا�سوب  ،خدمات احلا�سوب
وبالتحديد حتميل الن�صو�ص والبيانات وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو واملحتوى
ال�سمعب�صري واملحتوى متعدد الو�سائط والألعاب ل�شبكة الإنرتنت اخلا�صة بالآخرين ،
خدمات احلا�سوب وبالتحديد �إن�شاء جمتمعات للم�ستخدمني على الإنرتنت للم�شاركة
فـي املناق�شات واحل�صول على املالحظات من الزمالء وت�شكيل املجتمعات االفرتا�ضية
واالنخراط فـي خدمات �شبكات التوا�صل االجتماعي  ،توفـري املعلومات من الفهار�س
القابلة للبحث وقواعد بيانات معلومات على الإنرتنت و�شبكة احلا�سوب العاملية  ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربنامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإن�شاء والبحث عن وا�ستعرا�ض
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وت�سجيل وتدفق وبث الإذاعي و�إر�سال وا�ستقبال وتخزين وحترير والتفاعل مع الن�صو�ص
والبيانات وال�صور وال�صوت والفـيديو واملحتوى ال�سمعب�صري وحمتوى الو�سائط املتعددة
والألعاب  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج ت�شغيل احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ،
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج ت�شغيل احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لأجزاء احلا�سوب
الت�شغيلية القابلة لالرتداء والهواتف النقالة واملحمولة  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من ا�ستعرا�ض �أو اال�ستماع �إلى
ال�صوت والفـيديو والن�ص وحمتوى الو�سائط املتعددة  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإن�شاء وتوفـري و�صول امل�ستخدم لقواعد بيانات املعلومات
والبيانات القابلة للبحث  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربنامج حمرك البحث غري القابل
للتنزيل توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربنامج مت�صفح الإنرتنت غري القابل للتنزيل  ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربنامج احلا�سوب غري القابل للتنزيل لإر�سال حمتوى ال�سلكي  ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للو�صول �إلى املعلومات على �شبكة
الإنرتنت  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للت�سوق على
اخلط مبا�شرة  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لت�سهيل
و�سداد وا�ستالم املدفوعات واملعامالت الإلكرتونية  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل التي توفر خدمات البيع بالتجزئة والطلبات ملجموعة
وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة
للتنزيل ال�ستخدامها فـي ن�شر الدعاية والإعالن للغري  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي توفـري املعلومات عن املنتجات واخلدمات
ووجهات ال�سفر والرتفـيه والأماكن واملواقع التعليمية والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للتخزين الإلكرتوين للبيانات
والن�صو�ص وال�صور وال�صور الفوتوغرافـية وال�صوت والفـيديو وامللفات ال�سمعب�صرية
وملفات الو�سائط املتعددة  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة
للتنزيل للتعلم التفاعلي  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
لإدارة املعلومات ال�شخ�صية وللو�صول �إلى وت�صفح والبحث فـي قواعد البيانات على اخلط
مبا�شرة وال�صوت والفـيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة والألعاب وتطبيقات الربامج
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب االفرتا�ضي واملعزز واملختلط غري القابلة
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للتنزيل لتمكني امل�ستخدم من التفاعل مع جتارب وبيئات وحمتوى افرتا�ضي ومعزز
وجتارب الواقع املختلط  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
التي متكن امل�ستخدمني من �إر�سال والبث احلي ل�صوت والفـيديو والتوا�صل والتعامل
وجتربة الأماكن واملنا�سبات  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة
للتنزيل لعر�ض وتدفق و�إر�سال وا�ستقبال الفـيديو � ،إتاحة اال�ستخدام امل�ؤقت لربنامج
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لعقد امل�ؤمترات عن طريق الفـيديو وخلدمات احل�ضور
عن بعد  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لتمكني ال�سفر
املخ�ص�ص والرحالت والتعليم والرتفـيه وجتارب الت�سوق  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت
لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لل�سفر االفرتا�ضي والرحالت والتعليم والرتفـيه
والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب � ،إتاحة اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل لعمليات الإدراج بالقوائم والآراء وحجز ال�سفر والرحالت والتعليم
والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للبحث فـي القوائم والآراء ومعلومات ال�سفر والرحالت
والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري موقع �إلكرتوين
ي�ضم تقنية الن�شاء والبحث واالطالع والت�سجيل وتدفق والبث والإر�سال والتخزين
والتحرير والتفاعل مع الن�ص والبيانات وال�صور واملو�سيقى وال�صوت والفـيديو واملحتوى
ال�سمعب�صري واملحتوى متعدد الو�سائط والألعاب  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية
لت�شغيل �أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية القابلة لالرتداء والهواتف النقالة واملحمولة  ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لتمكني امل�ستخدمني من االطالع �أو اال�ستماع �إلى ال�صوت
والفـيديو والن�ص وحمتوى الو�سائط املتعددة  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لإن�شاء
وتوفـري و�صول امل�ستخدم لقواعد بيانات املعلومات والبيانات القابلة للبحث  ،توفـري موقع
�إلكرتوين ي�ضم تقنية لتو�صيل املحتويات ال�سلكيا  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية
للو�صول �إلى املعلومات عرب الإنرتنت  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية للت�سوق على
اخلط مبا�شرة  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لت�سهيل و�سداد وا�ستالم املدفوعات
واملعامالت الإلكرتونية  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية ال�ستخدامها فـي ن�شر الدعاية
والإعالن للغري  ،توفـري موقع �إلكرتوين يوفر خدمات البيع بالتجزئة والطلبات ملجموعة
وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية ال�ستخدامها فـي تزويد
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معلومات عن املنتجات واخلدمات ووجهات ال�سفر والرتفـيه والأماكن واملواقع التعليمية
والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية للتخزين الإلكرتوين للبيانات
والن�صو�ص وال�صور وال�صور الفوتوغرافـية وال�صوت والفـيديو وامللفات ال�سمعب�صرية
وملفات الو�سائط املتعددة  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية للتعلم التفاعلي  ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لإدارة املعلومات ال�شخ�صية وللو�صول �إلى وت�صفح والبحث
فـي قواعد البيانات على اخلط مبا�شرة وال�صوت والفـيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة
والألعاب وتطبيقات الربامج  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لتمكني امل�ستخدمني
من التفاعل مع جتارب وبيئات وحمتوى افرتا�ضي ومعزز وجتارب الواقع املختلط ،
توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لتمكني امل�ستخدمني من �إر�سال والبث احلي ل�صوت
والفـيديو والتوا�صل والتعامل وجتربة الأماكن واملنا�سبات  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم
تقنية لعر�ض وتدفق و�إر�سال وا�ستقبال الفـيديو  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لعقد
امل�ؤمترات عن طريق الفـيديو وخلدمات احل�ضور عن بعد  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم
تقنية لتمكني ال�سفر املخ�ص�ص والرحالت والتعليم والرتفـيه وجتارب الت�سوق  ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لل�سفر االفرتا�ضي والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة
والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية لعمليات الإدراج
بالقوائم والآراء وحجز ال�سفر والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب
ح�سب الطلب  ،توفـري موقع �إلكرتوين ي�ضم تقنية للبحث فـي القوائم والآراء ومعلومات
ال�سفر والرحالت والتعليم والرتفـيه والثقافة والت�سوق والتجارب ح�سب الطلب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنلوجيز  ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب � ، 112 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139551 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ترفـيهية وتعليمية  ،حتديدا  ،برامج الو�سائط املتعددة امل�ستمرة فـي جمال
االهتمامات العامة  ،املوزعة عن طريق من�صات متنوعة عرب �أ�شكال متعددة من و�سائط
الإر�سال  ،توفـري برامج تلفزيونية حالية فـي جمال ذي اهتمام عام  ،توفـري برجمة ترفـيهية
ح�سب الطلب (او تي تي) فـي جمال ذي اهتمام عام � ،إنتاج برامج تلفزيونية � ،إنتاج برامج
و�سائط متعددة  ،توفـري معلومات ترفـيهية فـيما يتعلق بالربامج التلفزيونية احلالية عرب
�شبكة حا�سوبية عاملية  ،خدمات ترفـيهية ذات طبيعة توفـري الربامج واملحتوى الرتفـيهي
والتعليمي  ،وحتديدا  ،الربامج التليفزيونية  ،ومقاطع الفـيديو  ،والر�سومات واملعلومات
ذات ال�صلة بالربامج التلفزيونية فـي جمال ذي اهتمام عام  ،عرب الإنرتنت  ،و�شبكات
االت�صاالت الإلكرتونية  ،وال�شبكات احلا�سوبية  ،و�شبكات االت�صاالت الال�سلكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي�سكوفري كوميونيكي�شنز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون دي�سكوفوري بلي�س � ،سيلفر �سربينج  ،ماريالند  , 20910الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139553 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
و�سائط رقمية  ،وحتديدا  ،مقاطع فـيديو م�سجلة م�سبقا  ،مقاطع �صوتية م�سجلة م�سبقا ،
ن�ص ــو�ص ور�سوم ــات قابل ــة للتنزي ــل حمفوظة فـي �أجهزة حا�سوب �شخ�صية �إلكرتونية
و�أجهزة ال�سلكية حممولة باليد  ،حيث ي�شتمل جميع ما �سبق على مو�ضوعات ذات اهتمام
عام للأ�شخا�ص  ،حمتوى �صوتي وفـيديو و�سمعي ب�صري يتم تزويده عرب احلا�سوب
و�شبكات االت�صاالت ي�شتمل على عرو�ض تلفزيونية وت�سجيالت فـيديو  ،حيث ي�شتمل كل
ما �سبق على مو�ضوعات ذات اهتمام عام للأ�شخا�ص  ،برجميات حا�سوب لتدفق حمتوى
الو�سائط ال�سمعية والب�صرية من خالل الإنرتنت والأجهزة الإلكرتونية الرقمية املتحركة
برجميــات حا�ســوب لال�ستخدام فـي تدفق حمتوى الو�سائط ال�سمعية والب�صرية برجميات
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حا�سوبية للتحكم فـي ت�شغيل �أجهزة ال�صوت والفـيديو ال�ستعرا�ض وبحث و�/أو ت�شغيل
ال�صوت والفـيديو والتلفزيون والأفالم و�صور رقمية �أخرى  ،وغري ذلك من حمتوى
الو�سائط املتعددة  ،برجميات حا�سوبية لال�ستخدام فـي معاجلة و�إر�سال وا�ستقبال وتنظيم
ومعاجلة وت�شغيل وا�ستعرا�ض ون�سخ والت�شغيل عرب الإنرتنت لل�صوت والفـيديو وحمتوى
الو�سائط املتعددة مبا فـي ذلك ملفات الن�صو�ص والبيانات وال�صور وال�صوت والفـيديو
واملحتوى ال�سمعي الب�صري � ،أقرا�ص دي فـي دي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي�سكوفري كوميونيكي�شنز  ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون دي�سكوفوري بلي�س � ،سيلفر �سربينج  ،ماريالند  , 20910الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139554 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر  ،نقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع
(عن طريق اجلو �أو الرب �أو البحر)  ،التنظيم لنقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع (عن طريق
اجلو �أو الرب �أو البحر)  ،ت�أجري مركبات للتنقل عن طريق اجلو �أو الرب �أو البحر  ،ت�أجري
ال�سيارات والدراجات والدراجات النارية والدراجات البخارية و�سيارات التخييم وال�شاحنات
وال�شاحنات وال�شاحنات املغلقة واحلافالت والبا�صات والكرفانات  ،خدمات ت�أجري املركبات
التي تنظم ت�أجري املركبات للتنقل عن طريق اجلو �أو الأر�ض �أو البحر  ،ت�أجري معدات
ال�سيارات وملحقاتها  ،خدمات حجز املركبات والنقل  ،خدمات ال�سائق و م�شاركة ال�سيارة
وم�شاركة ال�شاحنة وم�شاركة الدراجة  ،جتميع ال�سيارات وجتميع ال�سكوتر  ،خدمات �إدارة
�أ�سطول النقل  ،خدمات النقل خدمات الربيد ال�سريع (الر�سائل �أو الب�ضائع)  ،خدمات
�سحب املركبات ا�ستئجار مركبات النقل املعلومات والن�صائح املتعلقة بجميع هذه اخلدمات .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جولدكار �إ�سبانيا  ،ا�س ال.يو
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :كرترا .فالن�سيا  ،ان  ، 332 -كي ام� ، 115 .سي.بي 03550اديف � .سانت
جوان دي �أالكانت � ،أليكانتي � ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139555 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات ال�شوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف �أنواعه والكيك
والبا�ستاء ومعكرونة والنودلز والنودلز �سريعة التح�ضري وال�سباغيتي والفـريمي�سلي
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل
والكات�شاب وال�صل�صات (بهارات) ومنتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجني املجمد
والباراتا املجمدة والآي�س كرمي واحللويات املجمدة لي�ست من م�شتقات اللنب وحلويات
الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو والقهوة ال�صناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�ضر
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�شروبات الأغذية (امل�شتملة فـي الأ�سا�س على احلبوب
والأع�شاب) والغريفـيز (املرق) و�شاي الأع�شاب والع�سل والف�شار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية الأولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك الأنا�شرياز عبدالرازق ،
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139557 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات ال�شوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف �أنواعه والكيك
والبا�ستاء ومعكرونة والنودلز والنودلز �سريعة التح�ضري وال�سباغيتي والفـريمي�سلي
واخلمرية و م�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل
والكات�شاب وال�صل�صات (بهارات) ومنتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجني املجمد
والباراتا املجمدة والآي�س كرمي واحللويات املجمدة لي�ست من م�شتقات اللنب وحلويات
الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو والقهوة ال�صناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�ضر
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�شروبات الأغذية (امل�شتملة فـي الأ�سا�س على احلبوب
والأع�شاب) والغريفـيز (املرق) و�شاي الأع�شاب والع�سل والف�شار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية الأولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك الأنا�شرياز عبد الرازق ،
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139563 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
دعاية و�إعالن � ،إدارة اعمال � ،إدارة �أعمال  ،وظائف املكتب  ،وهي اجلمع  ،ل�صالح الآخرين
ملجموعة متنوعة من ال�سلع (با�ستثناء نقلها)  ،مما يتيح للعمالء عر�ض هذه الب�ضائع
و�شرائها ب�سهولة  ،قد يتم توفـري هذه اخلدمات من قبل متاجر البيع بالتجزئة ومنافذ
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البيع باجلملة من خالل كتالوجات الطلبـ ــات ع ــرب الربيد �أو عـ ــن طريـ ــق الو�سائط
الإلكرتونية  ،على �سبيل املثال  ،من خالل مواقع الويب �أو برامج الت�سوق التلفزيونية ،
ت�سويق  ،الدعاية وعر�ض الب�ضائع على و�سائل االت�صال لأغرا�ض البيع بالتجزئة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فارم فري�ش �أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بر دبي  ،عود ميثا رود  ،جي ام جي بلدينج � ،ص.ب  ، 118351 :دبي ،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139569 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الت�أمني  ،ال�ش�ؤون التمويلية  ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دوت�ش رو�سكفـري �سي�شرجن اكتينج�سل�شافت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :هان�سايل 40549 ، 177دي�سيلدروف � ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139928 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �شاويز املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الريا�ض � ، 11761ص.ب  ، 124030 :الطريــق الدائــري ال�شرق ــي ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139929 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مزاميز املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الريا�ض � ، 11761ص.ب  ، 124030 :الطريــق الدائــري ال�شرق ــي ،
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139930 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برجميات الألعاب فـي �صورة خراطي�ش � ،أقرا�ص � ،شرائط � ،أقرا�ص مغناطي�سية � ،أقرا�ص
�ضوئية � ،أقرا�ص �ضوئية مغناطي�سية  ،لوحات دوائر مطبوعة ودوائر �إلكرتونية لذاكرة
القراءة فقط ( ، )ROMبرامج �ألعاب ملاكينات �ألعاب الفـيديو املنزلية � ،أجهزة �ألعاب حممولة
باليد لديها �شا�شة عر�ض بلورية �سائلة � ،أجهزة كمبيوتر  ،هواتف حممولة  ،هواتف ذكية
معدات طرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول وماكينات �ألعاب الفـيديو الإلكرتونية  ،برامج
الألعاب  ،برجميات الألعاب  ،برامج الألعاب القابلة للتنزيل  ،برجميات الألعاب القابلة
للتنزيل � ،أجهزة كمبيوتر  ،برامج الكمبيوتر  ،برجميات الكمبيوتر ملنح الو�صول �إلى موقع
�إلكرتوين  ،برجميات ال�شا�شة امل�ؤقتة للكمبيوتر وبرجميات خلفـيات الكمبيوتر  ،برجميات
الكمبيوتر ملنح الو�صول �إلى موقع �إلكرتوين  ،برجميات ال�شا�شة امل�ؤقتة للكمبيوتر
وبرجميات خلفـيات الكمبيوتر القابلني للتنزيل للهواتف املحمولة والهواتف الذكية ،
برامج �ألعاب الكمبيوتر بالو�سائط املتعددة التفاعلية  ،وحدات طرفـية للكمبيوتر  ،ف�أرة
للكمبيوتر  ،و�سائد للف�أرة � ،أربطة للهواتف املحمولة والهواتف الذكية  ،هواتف حممولة
هواتف ذكية ومعدات طرفـية لالت�صاالت بالهاتف املحمول  ،ماكينات و�أجهزة لالت�صال
عن بعد  ،م�شغالت �أقرا�ص م�ضغوطة � ،أجهزة للت�سجيل � ،إر�سال و�/أو ن�سخ �صوت و�/أو �صور
م�شغالت وم�سجالت  ، DVDم�شغالت � ، DVD-ROMصور ر�سومات � ،صور متحركة ،
و�صور ومو�سيقى قابلني للتنزيل للهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية
لالت�صال بالهاتف املحمول  ،نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة  ،والهواتف
ذكية واملعدات الطرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول  ،مو�سيقى رقمية قابلة للتنزيل يتم
توفـريها من خالل الإنرتنت  ،ملفات مو�سيقى قابلة للتنزيل  ،ملفات �صور قابلة للتنزيل
ملفات �صور ر�سومات و�صور متحركة قابلة للتنزيل  ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتنزيل ،
�أقرا�ص �صوتية م�سبقة الت�سجيل � ،شرائط �صوت م�سبقة الت�سجيل  CD-ROMs ،م�سبقة
الت�سجيل  DVD-ROM ،م�سبقة الت�سجيل  ،ت�سجيالت � ،أقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل
�شرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل � ،أفالم معرو�ضة � ،أفالم معرو�ضة على �شرائح  ،ماكينات
تغيري العمالت � ،أجزاء وجتهيزات لكل ال�سلع ال�سابق ذكرها  ،مت�ضمنة كلها فـي الفئة . 9
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كابكوم كو  ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3-1-3 :يو �إيههريانومات�شي  ،ت�شو  -كو � ،أو�ساكا  ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139931 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �ألعاب �أونالين  ،توفـري �ألعاب �أونالين عرب �شبكة كمبيوتر  ،توفـري �ألعاب متعددة
الالعبني تفاعلية �أونالين  ،توفـري �ألعاب بوا�سطة نظام مبني على الكمبيوتر  ،توفـري
�ألعاب �أونالين للهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية لالت�صال بالهاتف
املحمول  ،توفـري �ألعاب �أونالين  ،توفـري �ألعاب �أونالين لأجهزة الألعاب املحمولة باليد
و�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء م�سابقات �ألعاب �أونالين  ،ترتيب  ،تنظيم
و�إجراء �أحداث �ألعاب فـيديو وم�سابقات �ألعاب فـيديو فـي جمال الريا�ضات الإلكرتونية
تنظيم م�سابقة ترفـيهية  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء �أحداث �ألعاب  ،توفـري �صور ر�سومات
�صور متحركة و�صور �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات �أونالين  ،غري
قابلة للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،تعر�ض �ألعاب يتم
لعبها بوا�سطة �آخرين  ،توفـري �صور ر�سومات � ،صور متحركة و�صور عرب االت�صال عن
بعد بالهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية ومعدات طرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول ،
توفـري مو�سيقى �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،خدمات ترفـيهية  ،حتديدا العر�ض املبا�شر
بوا�سطة العبي �ألعاب الفـيديو  ،خدمات ترفـيهية  ،توفـري خدمات �إلكرتونية ترفـيهية
توفـري و�سائل ترفـيهية  ،عر�ض �صور حركية � ،إنتاج وتوزيع حركية فـي �صورة �أفالم ،
�شرائط فـيديو و�أقرا�ص �ضوئية  ،عر�ض عرو�ض  ،م�سرحيات �أو عر�ض مو�سيقي  ،ترتيب
وتخطيط �أفالم عرو�ض  ،م�سرحيات �أو عرو�ض مو�سيقية � ،إخراج ومتثيل م�سرحيات � ،إنتاج
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وتوزيع برامج ترفـيهية لو�سائط متعددة �أونالين فـي جمال الريا�ضات الإلكرتونية �إنتاج
برامج الراديو والتلفزيون � ،إنتاج برامج البث  ،توفـري من�شورات �إلكرتونية �أونالين غري
قابلة للتنزيل  ،توفـري جرائد �إلكرتونية  ،خدمات مكتبية مرجعية �أونالين للت�سجيالت
الأدبية والوثائقية ن�شر كتب و�صحف  ،ت�أجري �أفالم مك�شوفة � ،أفالم انزالقية مك�شوفة ،
ت�سجيالت � ،أقرا�ص �صوت م�سبقة الت�سجيل � ،أقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل � ،شرائط
�صوت م�سبقة الت�سجيل �شرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل  CD-ROMs ،م�سبقة الت�سجيل
و DVD-ROMsم�سبقة الت�سجيل  ،ت�أجري و�سائط ت�سجيل م�سجلة بوا�سطة برامج �ألعاب
ت�أجري ماكينات املتنزهات الرتفـيهية  ،ماكينات الألعاب الإلكرتونية الرتفـيهية  ،ماكينات
البولينج � ،أدوات البولينج معدات ريا�ضية  ،معدات مو�سيقية ومعدات �صوتية  ،ت�أجري �ألعاب
ماكينات و�أجهزة ترفـيهية  ،وماكينات و�أجهزة �ألعاب  ،خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق
بالفنون  ،احلرف  ،الريا�ضات �أو املعرفة العامة  ،خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق ب�ألعاب
الفـيديو  ،التعليم والتدريب فـيما يتعلق ب�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب � ،إجراء وتنظيم حلقات
نقا�شية  ،ور�ش عمل �أو جل�سات تدريبية تتعلق ب�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب � ،إجراء وتنظيم
حلقات نقا�شية  ،خدمات ترفـيهية لألعاب الفـيديو ت�شتمل على توفـري التمييز بوا�سطة
اجلوائز وال�شهادات لعر�ض التميز فـي جمال لعب �ألعاب الفـيديو  ،توفـري معلومات تتعلق
بكل اخلدمات ال�سابق ذكرها مت�ضمنة كلها فـي الفئة . 41
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كابكوم كو  ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3-1-3 :يو �إيههريانومات�شي  ،ت�شو  -كو � ،أو�ساكا  ،اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140373 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة وبرامج الكمبيوتر  ،و�أجزائها وملحقاتها  ،ال�ستخدامها مع جهاز لتحليل وت�شخي�ص
ومراقبة غدد ميبوميان و�أمرا�ض العيون  ،وهي جفاف العني واختالل وظائف غدة
امليبوميان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جون�سون �أند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون جون�سون اند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي ، 08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140374 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
توفـري املعلومات الطبية املتعلقة ب�أمرا�ض العيون  ،وهي جفاف العني واختالل وظيفة
غدة امليبوميان  ،لأغرا�ض تعليمية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جون�سون �أند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون جون�سون اند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي ، 08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140377 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأجهزة والأجهزة الطبية و�أجزائها وملحقاتها امل�ستخدمة فـي حتليل وت�شخي�ص وعالج
ومتابعة �أمرا�ض العيون مثل جفاف العني وخلل غدة امليبوميان  ،جهاز طبي و�أجزائه
وملحقاته للتعبري عن العوائق �أو االن�سدادات من غدد امليبوميان ال�سخان الطبي ي�ستخدم
فـي املقام الأول للأغرا�ض الطبية � ،أي لتطبيق احلرارة على عني املري�ض وبنية العني
ذات ال�صلة لعالج �أمرا�ض العيون  ،مثل جفاف العني واختالل وظائف غدة امليبوميان ،
الأجهزة الطبية  ،وهي العد�سات الال�صقة الطبية امل�ستخدمة فـي املقام الأول للأغرا�ض
الطبية التي حتتوي على عن�صر ت�سخني كهربائي لت�سخني غدد ميبوميان عند تثبيتها
على عني املري�ض لعالج جفاف العني واختالل وظائف غدة امليبوميان �أجهزة و�أجهزة
الت�صوير الطبي فـي طبيعة نظام يت�ألف من عد�سة ب�صرية  ،وكامريا  ،وم�صباح  ،وم�صباح
 ، LEDومقيا�س طيف  ،ي�ستخدم لتحليل وت�شخي�ص ومراقبة �أمرا�ض العيون � ،أي جفاف
العني واختالل وظائف غدة امليبوميان التي تباع كوحدة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جون�سون �أند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون جون�سون اند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي ، 08933
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140505 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  ،الت�سويق  ،الت�سويق
عرب الإنرتنت  ،الإعالن على �شبكة الإنرتنت  ،ت�سويق و�سائل الإعالم االجتماعية � ،إدارة
�ش�ؤون املوظفـني  ،تدبري موارد املوظفـني  ،من�صات التجارة الإلكرتونية � ،أماكن الت�سوق
من خالل الإنرتنت لبيع ال�سلع  ،توفـري �أماكن ت�سوق على �شبكة الإنرتنت مل�شرتي وبائعي
ال�سلع واخلدمات  ،توفـري دليل �إعالنات قابل للبحث على �شبكة الإنرتنت ي�شتمل على
ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على الإنرتنت من خالل �شبكة الإنرتنت � ،إدارة من�صة
البيع بالتجزئة للآخرين  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صة التجارة الإلكرتونية
امل�ساعدة فـي �شراء ال�سلع واخلدمات  ،الطلبات املحو�سبة على الإنرتنت التي ت�ضم الب�ضائع
العامة والب�ضائع اال�ستهالكية العامة  ،خدمات ال�شراء � ،شراء عقود للآخرين املتعلقة ببيع
الب�ضائع  ،عر�ض ال�سلع واخلدمات  ،ت�سويق ال�سلع واخلدمات للآخرين  ،ترويج ال�سلع
واخلدمات للآخرين عرب الإنرتنت  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صات التجارة
الإلكرتونية من خالل الإنرتنت  ،الدعاية وترويج مبيعات ال�سلع واخلدمات للآخرين
توفـري دليل املعلومات التجارية على الإنرتنت  ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  ، 4منطقة البوابة  ،املبنى  ، 2مركز دبي العاملي � ،ص.ب 506528 :
دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140638 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات مراقبة اجلودة والتوثيق  ،ت�صميم وتطوير برجميات ومكونات الكمبيوتر ،
برجمة الكمبيوتر  ،ت�أجري الكمبيوتر  ،ا�ست�شارات �أمن الكمبيوتر  ،ا�ست�شارات برجميات
الكمبيوتر ت�صميم برجميات الكمبيوتر  ،حتليل نظم الكمبيوتر  ،ت�صميم نظم الكمبيوتر
ا�ست�شارات تكنولوجيا الكمبيوتر  ،ت�أجري برجميات الكمبيوتر  ،حتويل برامج وبيانات
الكمبيوتر  ،لي�س حتويل فـيزيائي/مادي  ،حتويل بيانات �أو وثائق من و�سائط مادية �إلى
�إلكرتونية خدمات ت�شفـري البيانات  ،ا�ست�شارات �أمن البيانات  ،تطوير من�صات الكمبيوتر
ن�سخ برامج الكمبيوتر  ،تخزين بيانات �إلكرتونية  ،املراقبة الإلكرتونية لن�شاط بطاقة
االئتمان للك�شف عن ال�سرقة عرب الإنرتنت  ،املراقبة الإلكرتونية ملعلومات التعرف على
الهوية لك�شف انتحال ال�شخ�صية عرب الإنرتنت  ،ا�ست�شارات تكنولوجيا املعلومات ()IT
توفـري معلومات تتعلق بتكنولوجيا وبرجمة الكمبيوتر عرب موقع �إلكرتوين  ،تثبيت
برجميات الكمبيوتر  ،ا�ست�شارات �أمن الإنرتنت � ،صيانة برجميات الكمبيوتر  ،مراقبة
نظم الكمبيوتر بوا�سطة الو�صول من بعد  ،مراقبة نظم الكمبيوتر للك�شف عن الو�صول
غري امل�سموح �أو اخرتاق البيانات  ،مراقبة نظم الكمبيوتر للك�شف عن الأعطال  ،من�صة
كخدمة ( )PaaSبرجميات كخدمة ( ، )SaaSحتديث برجميات احلا�سوب  ،خدمات
توثيق امل�ستخدم با�ستخدام تقنية الت�سجيل للمرة الواحدة لتطبيقات الربجميات عرب
الإنرتنت خدمات توثيق امل�ستخدم با�ستخدام تكنولوجيا للتحويالت التجارية الإلكرتونية
حل الربجميات امل�ست�ضافة لال�ستخدام فـي اال�ستجابة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وي�سترين يونيون هولدينغز  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  7001 :اي�ست بيليفـيو أ�فـينيو  ،دينفـري � ،سي �أو  ، 80237الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140641 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج احلا�سوب  ،برامج ت�شغيل الكمبيوتر امل�سجلة  ،برامج الكمبيوتر القابلة للتحميل
برامج الكمبيوتر امل�سجلة  ،تطبيقات برامج الكمبيوتر قابلة للتنزيل  ،من�صات برامج
الكمبيوتر امل�سجلة والقابلة للتحميل  ،برجميات الكمبيوتر امل�سجلة  ،مفاتيح الت�شفـري
القابلة للتحميل لتلقي العملة امل�شفرة و�إنفاقها  ،حمافظ �إلكرتونية قابلة للتحميل ،
بطاقات الهوية الإلكرتونية واملمغنطة لال�ستخدام فـيما يتعلق بالدفع مقابل اخلدمات ،
بطاقات ممغنطة م�شفرة لقيد اخل�صم وملعامالت القيمة املخزنة  ،برامج الكمبيوتر  ،مبا
فـيها املن�صات املالية الإلكرتونية التي تالئم �أنواع متعددة من معامالت الدفع واخل�صم
من خالل هاتف حممول متكامل � ،أو امل�ساعد ال�شخ�صي الرقمي � ،أو بيئة الويب  ،برامج
حا�سوبية لتمكني البحث عن البيانات  ،برامج �إدارة قواعد البيانات  ،برامج حا�سوبية
لتوفـري اخلدمات امل�صرفـية  ،برامج فح�ص االئتمان  ،برامج الكمبيوتر للت�شفـري ،
برامج خا�صة بالتطبيقات  ،الربامج اخلا�صة بتطبيقات الكمبيوتر للهواتف النقالة ،
برامج الكمبيوتر وبرجميات الكمبيوتر اخلا�صة بالتداول الإلكرتوين للأوراق املالية ،
برامج التجارة الإلكرتونية احلا�سوبية التي تتيح للم�ستخدمني تنفـيذ معامالت جتارية
�إلكرتونية عرب �شبكة احلا�سوب العاملية  ،الربجميات امل�ضمنة بالكمبيوتر  ،كوبونات
امل�ستهلك ب�شكل �إلكرتوين  ،املن�شورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل � ،أجهزة الكمبيوتر ،
الهواتف الذكية  ،ال�ساعات الذكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وي�سترين يونيون هولدينغز  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  7001 :اي�ست بيليفـيو أ�فـينيو  ،دينفـري � ،سي �أو  ، 80237الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
-211-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140642 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة  ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو  ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،
�شوكوالتة  ،م�شروبات �شوكوالتة مع حليب  ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شوكوالتة  ،كيك  ،كاكاو
م�شروبات كاكاو مع حليب  ،منتجات كاكاو  ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو  ،قهوة  ،قهوة
ا�صطناعية  ،م�شروبات قهوة مع حليب  ،حلويات  ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،
كعك حملى  ،بوظة (�آي�س كرمي)  ،معكرونة (معجنات)  ،فطائر  ،فطائر  ،معجنات ،
ب�سكويت بالزبدة  ،بتي فور (كعك)  ،فطائر � ،سكر  ،حلويات ال�سكر � ،سو�شي  ،حمليات
طبيعية  ،حلويات �سكرية  ،حلويات بالنعناع  ،تورتات (كيك بالفواكه)  ،كعكة الوفل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الغذاء املتحدة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الريا�ض � ،شارع العليا العام � ،ص.ب 30932 :
ر.ب  ، 11732 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140643 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حم�ضرات الب�سكويت واحللويات وال�شوكوالتة امل�صنوعة من احلبوب واملعجنات واخلبز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هائل �سعيد �أنعم و�شركاه �ش.م.ي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تعز � ،ص.ب  ، 5302 :اليمن
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
-212-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140644 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي وخدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات  ،خدمات املطاعم واملقهى  ،خدمات
تقدمي الوجبات ال�سريعة  ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات  ،مطاعم اخلدمة
الذاتية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوديغا كافـية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برج مارينا  ، 16لو�سيل  ،قطر �ص.ب  15140 :الدوحة  ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140645 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك  ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة  ،ومربيات  ،احلليب
ومنتجات احلليب  ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة رامز للتجارة والت�سوق �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :طريق  2831مبنى  ، 148جممع  ، 11املنامة � ،ص.ب  ، 21862 :البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140646 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�صمامات ال�صناعية املعدنية لل�سوائل  ،ولي�ست �أجزاء من الآالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كووبر فالفز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تيك�سا�س � ،ص.ب  38525 :هو�ستون  ،تيك�سا�س  ، 77238الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140647 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صمامات �صناعية معدنية لل�سوائل على �شكل �صمامات �إلكرتونية للتحكم فـي ال�سوائل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كووبر فالفز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تيك�سا�س � ،ص.ب  38525 :هو�ستون  ،تيك�سا�س  ، 77238الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
-214-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140648 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�صمامات ال�صناعية املعدنية لل�سوائل  ،ولي�ست �أجزاء من الآالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كووبر فالفز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تيك�سا�س � ،ص.ب  38525 :هو�ستون  ،تيك�سا�س  ، 77238الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140649 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صمامات �صناعية معدنية لل�سوائل على �شكل �صمامات �إلكرتونية للتحكم فـي ال�سوائل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كووبر فالفز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تيك�سا�س � ،ص.ب  38525 :هو�ستون  ،تيك�سا�س  ، 77238الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

-215-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140650 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ال�صمامات ال�صناعية املعدنية لل�سوائل  ،ولي�ست �أجزاء من الآالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كووبر فالفز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تيك�سا�س � ،ص.ب  38525 :هو�ستون  ،تيك�سا�س  ، 77238الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140651 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صمامات �صناعية معدنية لل�سوائل على �شكل �صمامات �إلكرتونية للتحكم فـي ال�سوائل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كووبر فالفز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :تيك�سا�س � ،ص.ب  38525 :هو�ستون  ،تيك�سا�س  ، 77238الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

-216-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140738 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة امل�شروعات التجارية وال�صناعية  ،التوا�صل عرب مواقع التوا�صل االجتماعي  ،بيع
الب�ضائع عرب مواقع التوا�صل االجتماعي  ،الرد على اال�ستف�سارات بخ�صو�ص اخلدمات
املذكورة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ف�ضف�ض للتجارة الإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شـ ــارع اخل ــور الدوح ــة ال�ساحلي � ،شارع رقم  ، 390عقار رقم ، 21
�ص.ب  19876 :الدوحة  ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140739 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التعليم والتهذيب  ،التدريب  ،الرتفـيه  ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ف�ضف�ض للتجارة الإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شـ ــارع اخل ــور الدوح ــة ال�ساحلي � ،شارع رقم  ، 390عقار رقم ، 21
�ص.ب  19876 :الدوحة  ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140740 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
احلقائب املرفقة وت�شمل حقائب الظهر وحقائب (�أكيا�س و�أجربة) جلدية للتعبئة حقائب
للريا�ضة  ،حقائب ملالب�س ال�سفر � ،أكيا�س م�شبكة للت�سوق  ،حقائب لل�شاطئ � ،أحزمة كتف
جلدية  ،حمافظ جلدية  ،حمافظ للبطاقات (حمافظ جيب)  ،حمافظ جلدية �أو من
�ألواح جلدية  ،جلود ال�شمواه بحالف امل�ستخدمة لأغرا�ض التنظيف  ،هياكل حقائب اليد ،
حقائب ظهر  ،حقائب مدر�سية  ،حقائب مدر�سية  ،حقائب مدر�سية � ،أكيا�س ت�سوق � ،سيور
كتف جلدية  ،حقائب للريا�ضة � ،سيور جلدية � ،سيور كتف جلدية  ،حقائب �سفرية  ،حقائب
لل�سفر  ،عدة �سفرية (م�صنوعات جلدية) � ،صناديق ثياب �سفرية  ،زخارف جلدية للأثاث
�صناديق ثياب (حقائب لل�سفر)  ،حقائب �سفر �صغرية  ،حقائب �صغرية مل�ستح�ضرات
التجميل (غري جمهزة)  ،حمافظ جيب  ،حقائب ملالب�س ال�سفر  ،حقائب يد  ،علب مفاتيح
حمافظ جيب  ،جزادين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ويكهامز كاي  ، 1رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140742 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عدد يدوية  ،عدد يدوية (يدوية اال�ستخدام)  ،مثاقب يدوية (عدد يدوية)  ،مطارق حتزيز
احلديد (عدد يدوية)  ،مفاتيح ربط (عدد يدوية)  ،مطارق (عدد يدوية)  ،مفكات  ،زرديات
رافعات دوارة (يدوية اال�ستخدام) � ،سقاطات (عدد يدوية) � ،أداة تثبيت يدوية اال�ستخدام
جمزات (عدد يدوية)  ،معريات الأ�سالك (عدد يدوية)  ،قوالب ت�شكيل (عدد يدوية) ،
كما�شة ال�ستخدامات معينة  ،مفك براغي يدوي اال�ستخدام ذو �أ�شكال معينة يحتوي على
ثقوب  ،مفتاح براغي (مفتاح �إجنليزي)  ،مثقاب للنجارة (عدد يدوية)  ،مطارق ذات حواف
م�سطحة �أو حمدبة ت�ستخدم ل�ضرب الألواح .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شنزهن بي�سيتا تكنولوجي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الطابق ال�سابع  ،مبني �سنهاينيو كت�شوانغ � ،شارع ديزهينغ  ،جممع
�شيلونغ  ،طريق �شيان  ،مقاطعة باوان � ،شنزهن  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140757 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات ال�شوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف �أنواعه والكيك
والبا�ستاء ومعكرونة والنودلز والنودلز �سريعة التح�ضري وال�سباغيتي والفـريمي�سلي
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل
والكات�شاب وال�صل�صات (بهارات) ومنتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجني املجمد
والباراتا املجمدة والآي�س كرمي واحللويات املجمدة لي�ست من م�شتقات اللنب وحلويات
الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو و القهوة ال�صناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�ضر
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�شروبات الأغذية (امل�شتملة فـي الأ�سا�س على احلبوب
والأع�شاب) والغريفـيز (املرق) و�شاي الأع�شاب والع�سل والف�شار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية الأولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك الأنا�شرياز عبد الرزاق
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140835 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف اجلوال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة عنوان الفاكهة للمواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع �أبو ال�سائب الهمزاين  ،جدة  ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140872 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مراييال مالب�س  ،ا�سكتة (لفاعات عنق عري�ضة) � ،سراويل لالطفال(مالب�س)  ،بندانات
(مناديل للرقبة) � ،أرواب ا�ستحمام � ،صنادل ا�ستحمام � ،شبا�شب ا�ستحمام � ،أغطية ر�أ�س
لال�ستحمام � ،سراويل ا�ستحمام � ،أثواب ا�ستحمام � ،سراويل ا�ستحمام  ،مالب�س لل�شاطئ ،
�أحذية لل�شاطئ � ،أحزمة (مالب�س) � ،أحزمة للنقود (مالب�س)  ،برييه (قبعات م�ستديرة
م�سطحة)  ،مراييل للأطفال غري م�صنوعة من الورق  ،و�شاحات � ،صدارات (بيا�ضات) ،
�شياالت للمالب�س  ،م�شدات لل�صدر  ،بنطلونات ق�صرية (مالب�س)  ،قمي�صوالت (�سرتات
ن�سوية ق�صرية) � ،أطراف �أمامية للقبعات  ،قبعات (�أغطية للر�أ�س)  ،قبعات ا�ستحمام ،
عباءات  ،مالب�س  ،مالب�س للريا�ضة البدنية  ،مالب�س من جلد مقلد  ،مالب�س جلدية ،
معاطف  ،معاطف خفـيفة  ،ياقات واقية  ،ياقات (مالب�س)  ،قم�صان م�سرولة (مالب�س)
م�شدات للن�ساء  ،م�شدات للن�ساء (تلب�س حتت الثياب)  ،مالب�س للحفالت التنكرية ،
زمامات الأكمام  ،مالب�س لراكبي الدراجات  ،ياقات قابلة للفك � ،سراويل داخلية (مالب�س)
واقيات مالب�س � ،أثواب  ،عباءات � ،أغطية للأذنني (مالب�س) � ،أحذية �أو �صنادل من ن�سيج
احللفاء �صدارات ل�صيد ال�سمك � ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني  ،لبا�س
القدم � ،أدوات مانعة النزالق الأحذية � ،أطر (هياكل) قبعات � ،شاالت من الفرو  ،مالب�س
من الفرو ثياب غربدين � ،سيور للطماقات  ،طماقات  ،حذاء مطاطي خارجي � ،أربطة
للجوارب  ،م�شدات للن�ساء  ،قفازات (مالب�س)  ،حذاء مطاطي خارجي  ،عباءات  ،قبعات ،
قبعات ورقية (مالب�س) � ،أربطة للر�أ�س (مالب�س) � ،أغطية للر�أ�س  ،برن�س (�أغطية للر�أ�س)
(مالب�س)  ،مالب�س حمبوكة  ،جاكيتات (مالب�س)  ،جاكيتات من ال�صوف (مالب�س)
قم�صان �صوفـية (مالب�س) � ،أثواب من ال�صوف  ،جرزاية (كنزات �صوفـية)  ،مالب�س
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حمبوكة  ،مالب�س للمواليد  ،مالب�س جلدية  ،مالب�س من اجللد املقلد � ،أغطية لل�ساق
طماقات (�أغطية لل�ساق)  ،طماقات (بناطيل)  ،مالب�س كتانية  ،بطانات جاهزة (�أجزاء
من مالب�س)  ،زي للخدم  ،ذراعة (جزء من الثياب)  ،طرحات  ،غطاء للعني عند النوم ،
مالب�س للحفالت التنكرية  ،تاج الأ�سقف (قبعة)  ،تاج الأ�سقف (قبعة)  ،قفازات � ،أحزمة
للنقود (مالب�س) مالب�س �سائقي ال�سيارات � ،أغطية لتدفئة اليدين (مالب�س)  ،ربطات
عنق  ،مالب�س خارجية �أفروالت  ،معاطف خارجية  ،بيجامات � ،سراويل داخلية  ،مالب�س
من الورق  ،قبعات ورقية (مالب�س)  ،جاكيتات مقلن�سة � ،أطراف �أمامية للقبعات و�شاحات ،
معاطف من الفرو تنانري حتتية � ،أثوب بال �أكمام � ،أو�شحة للجيب  ،جيوب املالب�س  ،البن�ش
(عباءات) كنزات �صوفـية  ،بيجامات  ،مالب�س جاهزة  ،بطانات جاهزة (�أجزاء من مالب�س)
�أرواب ا�ستحمام �صنادل � ،ساري (لبا�س هندي)  ،ال�سارنغ  ،نطاقات  ،لفاعات  ،لفاعات ،
�شاالت واقيات مالب�س � ،صدر القمي�ص  ،ياقات قم�صان  ،قم�صان � ،أحذية  ،قم�صان ق�صرية
الأكمام  ،لفاعات للكتفـني  ،قبعات ا�ستحمام  ،قم�صان داخلية للرجال  ،قفازات للتزلج ،
تنانري �شورتات على �شكل تنورة  ،قبعات �ضيقة  ،غطاء للعني عند النوم � ،شبا�شب  ،قم�صان
داخلية (مالب�س داخلية)  ،جالبيب  ،حماالت للجوارب  ،جوارب ق�صرية  ،طماقات للكاحل
قم�صان للريا�ضة  ،حماالت للجوارب الطويلة  ،جوارب طويلة  ،كعاب للجوارب الطويلة ،
جوارب طويلة ما�صة للعرق � ،شاالت من الفرو � ،سيور للطماقات  ،جاكيتات من ال�صوف
(مالب�س)  ،بذالت � ،أثواب ا�ستحمام  ،واقيات من ال�شم�س  ،حماالت للبنطلونات  ،مالب�س
داخلية ما�صة للعرق � ،سرتات � ،أثواب �سباحة  ،مالب�س ن�سائية داخلية  ،قم�صان ن�صف كم
�أثواب �ضيقة  ،زخارف لبا�س القدم � ،أثواب ف�ضفا�ضة  ،قبعات ر�سمية  ،معاطف خفـيفة ،
�أحزمة للبناطيل  ،بناطيل � ،سراويل ا�ستحمام  ،عمامات  ،مالب�س داخلية  ،مالب�س داخلية
م�ضادة للعرق � ،سراويل داخلية  ،مالب�س داخلية  ،مالب�س داخلية م�ضادة للعرق � ،أزياء
موحدة  ،رخم لبا�س القدم (اجلزء العلوي من لبا�س القدم)  ،خمار (مالب�س) � ،صدارات ،
�صدارات ل�صيد ال�سمك � ،أطراف �أمامية للقبعات � ،صدارات  ،مالب�س م�ضادة للماء � ،سيور
للأحذية  ،بذالت رطبة للتزلج على املاء � ،أغطية وجه (خمار �أو حجاب) � ،أ�ساور قم�صان
(مالب�س)  ،ياقات قم�صان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ليفل  ، 1بامل جروف هاو�س  ،ويكهامز كاي ، 1
رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139932 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برجميات الألعاب فـي �صورة خراطي�ش � ،أقرا�ص � ،شرائط � ،أقرا�ص مغناطي�سية � ،أقرا�ص
�ضوئية � ،أقرا�ص �ضوئية مغناطي�سية  ،لوحات دوائر مطبوعة ودوائر �إلكرتونية لذاكرة
القراءة فقط ( ، )ROMبرامج �ألعاب ملاكينات �ألعاب الفـيديو املنزلية � ،أجهزة �ألعاب
حممولة باليد لديها �شا�شة عر�ض بلورية �سائلة � ،أجهزة كمبيوتر  ،هواتف حممولة  ،هواتف
ذكية  ،معدات طرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول وماكينات �ألعاب الفـيديو الإلكرتونية ،
برامج الألعاب  ،برجميات الألعاب  ،برامج الألعاب القابلة للتنزيل  ،برجميات الألعاب
القابلة للتنزيل � ،أجهزة كمبيوتر  ،برامج الكمبيوتر  ،برجميات الكمبيوتر ملنح الو�صول
�إلى موقع �إلكرتوين  ،برجميات ال�شا�شة امل�ؤقتة للكمبيوتر وبرجميات خلفـيات الكمبيوتر ،
برجميات الكمبيوتر ملنح الو�صول �إلى موقع �إلكرتوين  ،برجميات ال�شا�شة امل�ؤقتة
للكمبيوتر وبرجميات خلفـيات الكمبيوتر القابلني للتنزيل للهواتف املحمولة والهواتف
الذكية  ،برامج �ألعاب الكمبيوتر بالو�سائط املتعددة التفاعلية  ،وحدات طرفـية للكمبيوتر  ،ف�أرة
للكمبيوتر  ،و�سائد للف�أرة � ،أربطة للهواتف املحمولة والهواتف الذكية  ،هواتف حممولة  ،هواتف
ذكية ومعدات طرفـية لالت�صاالت بالهاتف املحمول  ،ماكينات و�أجهزة لالت�صال عن
بعد  ،م�شغالت �أقرا�ص م�ضغوطة � ،أجهزة لت�سجيل � ،إر�سال و�/أو ن�سخ �صوت و�/أو �صور ،
م�شغالت وم�سجالت  ، DVDم�شغالت � ، DVD-ROMصور ر�سومات � ،صور متحركة ،
و�صور ومو�سيقى قابلني للتنزيل للهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية
لالت�صال بالهاتف املحمول  ،نغمات رنني قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة  ،والهواتف
ذكية واملعدات الطرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول  ،مو�سيقى رقمية قابلة للتنزيل يتم
توفـريها من خالل الإنرتنت  ،ملفات مو�سيقى قابلة للتنزيل  ،ملفات �صور قابلة للتنزيل ،
ملفات �صور ر�سومات و�صور متحركة قابلة للتنزيل  ،من�شورات �إلكرتونية قابلة للتنزيل ،
�أقرا�ص �صوتية م�سبقة الت�سجيل � ،شرائط �صوت م�سبقة الت�سجيل  CD-ROMs ،م�سبقة
الت�سجيل  DVD-ROM ،م�سبقة الت�سجيل  ،ت�سجيالت � ،أقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل ،
�شرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل � ،أفالم معرو�ضة � ،أفالم معرو�ضة على �شرائح  ،ماكينات
تغيري العمالت � ،أجزاء وجتهيزات لكل ال�سلع ال�سابق ذكرها  ،مت�ضمنة كلها فـي الفئة . 9
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كابكوم كو  ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3-1-3 :يو �إيههريانومات�شي  ،ت�شو  -كو � ،أو�ساكا  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139933 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �ألعاب �أونالين  ،توفـري �ألعاب �أونالين عرب �شبكة كمبيوتر  ،توفـري �ألعاب متعددة
الالعبني تفاعلية �أونالين  ،توفـري �ألعاب بوا�سطة نظام مبني على الكمبيوتر  ،توفـري
�ألعاب �أونالين للهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية لالت�صال بالهاتف
املحمول  ،توفـري �ألعاب �أونالين  ،توفـري �ألعاب �أونالين لأجهزة الألعاب املحمولة باليد
و�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء م�سابقات �ألعاب �أونالين  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء
�أحداث �ألعاب فـيديو وم�سابقات �ألعاب فـيديو فـي جمال الريا�ضات الإلكرتونية  ،تنظيم
م�سابقة ترفـيهية  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء �أحداث �ألعاب  ،توفـري �صور ر�سومات � ،صور
متحركة و�صور �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات �أونالين  ،غري قابلة
للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،تعر�ض �ألعاب يتم لعبها بوا�سطة
�آخرين  ،توفـري �صور ر�سومات � ،صور متحركة و�صور عرب االت�صال عن بعد بالهواتف
املحمولة  ،الهواتف الذكية ومعدات طرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول  ،توفـري مو�سيقى
�أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،خدمات ترفـيهية  ،حتديدا العر�ض املبا�شر بوا�سطة العبي
�ألعاب الفـيديو  ،خدمات ترفـيهية  ،توفـري خدمات �إلكرتونية ترفـيهية  ،توفـري و�سائل
ترفـيهية  ،عر�ض �صور حركية � ،إنتاج وتوزيع حركية فـي �صورة �أفالم � ،شرائط فـيديو
و�أقرا�ص �ضوئية  ،عر�ض عرو�ض  ،م�سرحيات �أو عر�ض مو�سيقي  ،ترتيب وتخطيط �أفالم ،
عرو�ض  ،م�سرحيات �أو عرو�ض مو�سيقية � ،إخراج ومتثيل م�سرحيات � ،إنتاج وتوزيع برامج
ترفـيهية لو�سائط متعددة �أونالين فـي جمال الريا�ضات الإلكرتونية � ،إنتاج برامج الراديو
والتلفزيون � ،إنتاج برامج البث  ،توفـري من�شورات �إلكرتونية �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل ،
توفـري جرائد �إلكرتونية  ،خدمات مكتبية مرجعية �أونالين للت�سجيالت الأدبية والوثائقية ،
ن�شر كتب و�صحف  ،ت�أجري �أفالم مك�شوفة � ،أفالم انزالقية مك�شوفة  ،ت�سجيالت � ،أقرا�ص
�صوت م�سبقة الت�سجيل � ،أقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل � ،شرائط �صوت م�سبقة الت�سجيل ،
�شرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل  CD-ROMs ،م�سبقة الت�سجيل و DVD-ROMs
م�سبقة الت�سجيل  ،ت�أجري و�سائط ت�سجيل م�سجلة بوا�سطة برامج �ألعاب  ،ت�أجري ماكينات
املتنزهات الرتفـيهية  ،ماكينات الألعاب الإلكرتونية الرتفـيهية  ،ماكينات البولينج � ،أدوات
البولينج  ،معدات ريا�ضية  ،معدات مو�سيقية ومعدات �صوتية  ،ت�أجري �ألعاب  ،ماكينات
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و�أجهزة ترفـيهية  ،وماكينات و�أجهزة �ألعاب  ،خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق بالفنون ،
احلرف  ،الريا�ضات �أو املعرفة العامة  ،خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق ب�ألعاب الفـيديو ،
التعليم والتدريب فـيما يتعلق ب�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب � ،إجراء وتنظيم حلقات نقا�شية  ،ور�ش
عمل �أو جل�سات تدريبية تتعلق ب�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب � ،إجراء وتنظيم حلقات نقا�شية ،
خدمات ترفـيهية لألعاب الفـيديو ت�شتمل على توفـري التمييز بوا�سطة اجلوائز وال�شهادات
لعر�ض التميز فـي جمال لعب �ألعاب الفـيديو  ،توفـري معلومات تتعلق بكل اخلدمات
ال�سابق ذكرها  ،مت�ضمنة كلها فـي الفئة . 41
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كابكوم كو  ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3-1-3 :يو �إيههريانومات�شي  ،ت�شو  -كو � ،أو�ساكا  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140482 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات  ،خدمات املطاعم  ،خدمات مطاعم الطلبات اخلارجية
والتزويد بالطعام وال�شراب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سموك�س بوتينريي انرتنا�شيونال انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  85 :كينج�ستون رود اي�ست  ،يونيت � ، 5 #أجاك�س � ،أونتاريو ال  1ا�س
 7جي  ، 4كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140483 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صل�صات للوجبات اخلفـيفة مبا فـيها �صل�صة اجلواكامويل و�صل�صة الق�شدة احلام�ضة
�صل�صة اجلنب و�صل�صة الفول والهالبينو اجلاهز وخملل الهالبينو .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جروما  ،ا�س اي .بي  .دي �إي �سي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ريو دي ال باالتا � 407 #أو تي �إي .كولونيا  ،دي فايل � ،سي.بي، 66220.
�سان بيدرو جارزا جار�سيا  ،ان  .ال  ، .املك�سيك  ,مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140484 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
لفائف كعكة ذرة (التورتيلال)  ،خبز البيتا  ،خبز البيتا (ذو جتويف لعمل ال�سندوي�شات) ,
خبز ت�شاباتي  ،نان (هو خبز م�سطح تقليدي من الهند)  ,روتي (خبز م�سطح م�صنوع
من دقيق القمح)  ،بيادينا (خبز �إيطايل م�سطح)  ،خبز لبناين  ،خبز  ،رقائق التورتيا
(ذو �شكل �صدفـي)  ،خبز التاكو  ،تو�ستادا (نوع من التورتيل املقرم�شة)  ،جورديتا�س (نوع
من املعجنات)  ،عجينة البيتزا ,عجينة البيتزا رقيقة احلواف  ,رقائق التورتيا  ,رقائق
الذرة  ,الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الذرة  ,التوابل (ال�صل�صات) مبا فـي ذلك توابل
التاكو و�صل�صة التاكو و�صل�صة اجلنب  ,جمموعةمن ال�سلطات اوال�صو�صات � ,سلطة
الفول وجمموعات من وجبات الطعام مبا فـي ذلك جمموعات وجبات تاكو و�أطقم وجبات
البوريتو وجمموعات وجبات الفاهيتا التي حتتوي على �أي من التورتيال واللفائف و رقائق
التورتيا (ذو �شكل �صدفـي) والتوابل و�صل�صات اجلنب والتوابل  ،و ال�سلطات اوال�صو�صات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جروما  ،ا�س اي .بي  .دي �إي �سي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ريو دي ال باالتا � 407 #أو تي �إي .كولونيا  ،دي فايل � ،سي.بي، 66220.
�سان بيدرو جارزا جار�سيا  ،ان  .ال  ، .املك�سيك  ,مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140485 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات امل�شروبات غري الكحولية  ،وحتديدا امل�شروبات املنع�شة وم�شروبات الطاقة
وامل�شروبات القائمة على م�صل اللنب وامل�شروبات مت�ساوية التوتر (مفرطة التوتر وال�ضغط)
للمتطلبات الريا�ضية  ،املياه املعدنية والغازية  ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر الفاكهة
وم�شروبات الفاكهة والنكتارات والع�صائر وغريها من امل�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات
وم�ساحيق الع�صري والأقرا�ص الفوارة ل�صنع امل�شروبات والكوكتيالت غري الكحولية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية الأولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك االنا�شرياز عبدالرازق
�ص.ب  ، 4115ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140486 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل  ،تغليف ونقل الب�ضائع  ،ترتيبات ال�سفر  ،وخا�صة النقل اجلوي  ،ترتيبات العطالت ،
ترتيبات الرحالت ال�سياحية  ،حجز املقاعد لل�سفر  ،خدمات الربيد ال�سريع  ،نقل امل�سافرين ،
حجوزات ال�سفر  ،تزويد املعلومات املتعلقة بالنقل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جمموعة اخلطوط اجلوية القطرية �ش.م.ق.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برج اخلطوط اجلوية القطرية  ،طريق املطار � ،ص.ب 22550 :
الدوحة  ,قطر
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140487 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  ،الت�سويق  ،الت�سويق
عرب الإنرتنت  ،االعالن على �شبكة االنرتنت  ،ت�سويق و�سائل الإعالم االجتماعية � ،إدارة
�ش�ؤون املوظفـني  ،تدبري موارد املوظفـني  ،من�صات التجارة الإلكرتونية � ،أماكن الت�سوق
من خالل االنرتنت لبيع ال�سلع  ،توفـري �أماكن ت�سوق على �شبكة االنرتنت مل�شرتي وبائعي
ال�سلع واخلدمات  ،توفـري دليل �إعالنات قابل للبحث على �شبكة االنرتنت ي�شتمل على
ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على االنرتنت من خالل �شبكة الإنرتنت � ،إدارة من�صة
البيع بالتجزئة للآخرين  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صة التجارة الإلكرتونية ،
امل�ساعدة فـي �شراء ال�سلع واخلدمات  ،الطلبات املحو�سبة على االنرتنت التي ت�ضم الب�ضائع
العامة والب�ضائع اال�ستهالكية العامة  ،خدمات ال�شراء � ،شراء عقود للآخرين املتعلقة ببيع
الب�ضائع  ،عر�ض ال�سلع واخلدمات  ،ت�سويق ال�سلع واخلدمات للآخرين  ،ترويج ال�سلع
واخلدمات للآخرين عرب الإنرتنت  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صات التجارة
الإلكرتونية من خالل الإنرتنت  ،الدعاية وترويج مبيعات ال�سلع واخلدمات للآخرين ،
توفـري دليل املعلومات التجارية على الإنرتنت  ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  ، 4منطقة البوابة  ،املبنى  ، 2مركز دبي العاملي ،
�ص.ب  506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140488 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برجميات احلا�سوب  ،تطبيقات الربجميات املتنقلة  ،برجميات احلا�سوب لال�ستخدام على
الأجهزة النقالة  ،برامج معاجلة ال�سداد  ،برامج معاجلة ال�سداد على االنرتنت  ،برامج
احلا�سوب ملتابعة ت�سليم الب�ضائع  ،برامج احلا�سوب ملن�صات التجارة الإلكرتونية  ،برامج
قابلة للتنزيل  ،قواعد البيانات على االنرتنت  ،قواعد البيانات الإلكرتونية  ،حامالت
البيانات املغناطي�سية  ،معدات معاجلة البيانات � ،أجهزة احلا�سوب  ،برامج احلا�سوب ،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل  ،املن�شورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ،املبنى  , 2مركز دبي العاملي ,
�ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140490 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل وتغليف وتخزين وتداول ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر  ،خدمات التخزين فـي
امل�ستودعات  ،ت�شغيل امل�ستودعات  ،اخلدمات اللوج�ستية  ،خدمات النقل  ،خدمات الت�سليم  ،جمع
ونقل وت�سليم ال�سلع  ،تتبع ال�سلع  ،توزيع ال�سلع  ،خدمات ال�شحن  ،تغليف الهدايا  ،ت�سليم الهدايا.
املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات اال�ست�شارية فـيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون اي ديه هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ,املبنى  , 2مركز دبي العاملي ,
�ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140493 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل وتغليف وتخزين وتداول ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر  ،خدمات التخزين فـي
امل�ستودعات  ،ت�شغيل امل�ستودعات  ،اخلدمات اللوج�ستية  ،خدمات النقل  ،خدمات الت�سليم  ،جمع
ونقل وت�سليم ال�سلع  ،تتبع ال�سلع  ،توزيع ال�سلع  ،خدمات ال�شحن  ،تغليف الهدايا  ،ت�سليم الهدايا.
املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات اال�ست�شارية فـيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون اي ديه هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ,املبنى  , 2مركز دبي العاملي
�ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140495 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  ،الت�سويق  ،الت�سويق
عرب الإنرتنت  ،االعالن على �شبكة االنرتنت  ،ت�سويق و�سائل الإعالم االجتماعية � ،إدارة
�ش�ؤون املوظفـني  ،تدبري موارد املوظفـني  ،من�صات التجارة الإلكرتونية � ،أماكن الت�سوق
من خالل االنرتنت لبيع ال�سلع  ،توفـري �أماكن ت�سوق على �شبكة االنرتنت مل�شرتي وبائعي
ال�سلع واخلدمات  ،توفـري دليل �إعالنات قابل للبحث على �شبكة االنرتنت ي�شتمل على
ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على االنرتنت من خالل �شبكة الإنرتنت � ،إدارة من�صة
البيع بالتجزئة للآخرين  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صة التجارة الإلكرتونية ،
امل�ساعدة فـي �شراء ال�سلع واخلدمات  ،الطلبات املحو�سبة على االنرتنت التي ت�ضم الب�ضائع
العامة والب�ضائع اال�ستهالكية العامة  ،خدمات ال�شراء � ،شراء عقود للآخرين املتعلقة ببيع
الب�ضائع  ،عر�ض ال�سلع واخلدمات  ،ت�سويق ال�سلع واخلدمات للآخرين  ،ترويج ال�سلع
واخلدمات للآخرين عرب الإنرتنت  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صات التجارة
الإلكرتونية من خالل الإنرتنت  ،الدعاية وترويج مبيعات ال�سلع واخلدمات للآخرين ،
توفـري دليل املعلومات التجارية على الإنرتنت  ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ،املبنى  , 2مركز دبي العاملي ,
�ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140496 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برجميات احلا�سوب  ،تطبيقات الربجميات املتنقلة  ،برجميات احلا�سوب لال�ستخدام على
الأجهزة النقالة  ،برامج معاجلة ال�سداد  ،برامج معاجلة ال�سداد على االنرتنت  ،برامج
احلا�سوب ملتابعة ت�سليم الب�ضائع  ،برامج احلا�سوب ملن�صات التجارة الإلكرتونية  ،برامج
قابلة للتنزيل  ،قواعد البيانات على االنرتنت  ،قواعد البيانات الإلكرتونية  ،حامالت
البيانات املغناطي�سية  ،معدات معاجلة البيانات � ،أجهزة احلا�سوب  ،برامج احلا�سوب ،
برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل  ،املن�شورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ،املبنى  , 2مركز دبي العاملي ,
�ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140498 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  ،الت�سويق  ،الت�سويق
عرب الإنرتنت  ،االعالن على �شبكة االنرتنت  ،ت�سويق و�سائل الإعالم االجتماعية � ،إدارة
�ش�ؤون املوظفـني  ،تدبري موارد املوظفـني  ،من�صات التجارة الإلكرتونية � ،أماكن الت�سوق
من خالل االنرتنت لبيع ال�سلع  ،توفـري �أماكن ت�سوق على �شبكة االنرتنت مل�شرتي وبائعي
ال�سلع واخلدمات  ،توفـري دليل �إعالنات قابل للبحث على �شبكة االنرتنت ي�شتمل على
ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على االنرتنت من خالل �شبكة الإنرتنت � ،إدارة من�صة
البيع بالتجزئة للآخرين  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صة التجارة الإلكرتونية ،
امل�ساعدة فـي �شراء ال�سلع واخلدمات  ،الطلبات املحو�سبة على االنرتنت التي ت�ضم الب�ضائع
العامة والب�ضائع اال�ستهالكية العامة  ،خدمات ال�شراء � ،شراء عقود للآخرين املتعلقة ببيع
الب�ضائع  ،عر�ض ال�سلع واخلدمات  ،ت�سويق ال�سلع واخلدمات للآخرين  ،ترويج ال�سلع
واخلدمات للآخرين عرب الإنرتنت  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صات التجارة
الإلكرتونية من خالل الإنرتنت  ،الدعاية وترويج مبيعات ال�سلع واخلدمات للآخرين ،
توفـري دليل املعلومات التجارية على الإنرتنت  ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ،املبنى  , 2مركز
دبي العاملي � ,ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140499 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي  ،الت�سويق  ،الت�سويق
عرب الإنرتنت  ،االعالن على �شبكة االنرتنت  ،ت�سويق و�سائل الإعالم االجتماعية � ،إدارة
�ش�ؤون املوظفـني  ،تدبري موارد املوظفـني  ،من�صات التجارة الإلكرتونية � ،أماكن الت�سوق
من خالل االنرتنت لبيع ال�سلع  ،توفـري �أماكن ت�سوق على �شبكة االنرتنت مل�شرتي وبائعي
ال�سلع واخلدمات  ،توفـري دليل �إعالنات قابل للبحث على �شبكة االنرتنت ي�شتمل على
ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على االنرتنت من خالل �شبكة الإنرتنت � ،إدارة من�صة
البيع بالتجزئة للآخرين  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صة التجارة الإلكرتونية ،
امل�ساعدة فـي �شراء ال�سلع واخلدمات  ،الطلبات املحو�سبة على االنرتنت التي ت�ضم الب�ضائع
العامة والب�ضائع اال�ستهالكية العامة  ،خدمات ال�شراء � ،شراء عقود للآخرين املتعلقة ببيع
الب�ضائع  ،عر�ض ال�سلع واخلدمات  ،ت�سويق ال�سلع واخلدمات للآخرين  ،ترويج ال�سلع
واخلدمات للآخرين عرب الإنرتنت  ،ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�صات التجارة
الإلكرتونية من خالل الإنرتنت  ،الدعاية وترويج مبيعات ال�سلع واخلدمات للآخرين ،
توفـري دليل املعلومات التجارية على الإنرتنت  ،املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نون ايه دي هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وحدة  , 4منطقة البوابة  ،منطقة البوابة  ،املبنى  , 2مركز دبي
العاملي � ,ص.ب  , 506528 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141072 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم والكوفـي �شوب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قهوة 668
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية  ، 38طريق  ، 2جممع  ، 904املنامة  ,البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137828 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املعكرونة  ،البا�ستا  ،البق�سماط  ،ال�صل�صات البهارات  ،التوابل � ،صل�صة ال�صويا  ،ال�شاي ،
�صل�صة الطماطم  ،ال�شعريية  ،دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة . 30
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي تي اندوفوود �سوك�سي�س ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سودرمان بالزا  -اندوفوود تاور  ،الطابق  ، 27جيه ال  ،جيند ،
�سودرمان كاف  ، 78-76 ،جاكارتا �سيالتان � ،إندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133054 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل  ،وللمطبخ (لي�ست من معادن
نفـي�سة �أو مطلية بها) � ،أم�شاط و �أ�سفنج فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين
�أو الدهان)  ،مواد �صنع الفرا�شي � ،أدوات تنظيف � ،سلك جلي  ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج
�شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل فـي املباين) � ،أواين زجاجية و �أواين خزف �صيني
و�أواين خزفـية غري واردة فـي فئات �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الفر�سان انرتنا�شيونال لتجارة الأدوات املنزلية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 93461:دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133819 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املكرم لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 77563 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134199 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�آالت كن�س قابلة لل�شحن  ،مكان�س كهربية  ،مطاحن القهوة عدا التي تدار يدويا � ،أفران
كهربائية للأغرا�ض املنزلية  ،من�ش�آت �إزالة الغبار لأغرا�ض التنظيف  ،غ�ساالت  ،غ�ساالت
الأطباق  ،ع�صارات كهربائية  ،خفاقات البي�ض الكهربائية للأغرا�ض املنزلية � ،آالت لع�صر
الغ�سيل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شانغهونغ مييلينغ كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2163 :هاو  ،ليانهوالو �إكونوميك  -تكنولوجيكال ديفالومبنت �إيريا ،
هيفـيي�شي �أنهوي  , 230000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134201 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة تنقية املياه الكهربائية للأغرا�ض املنزلية  ،ثالجات � ،آالت ل�صنع الثلج  ،ماكينات
كهربائية للقهوة  ،مقايل بخارية  ،غاليات كهربائية لأغ ــرا�ض منزلية  ،مراوح (تكييف
الهواء)  ،مكاوي بخارية للمالب�س  ،جهاز �ضبط الرطوبة للأغرا�ض املنزلية  ،م�صابيح
ك�شف لغايات غري طبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شانغهونغ مييلينغ كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  2163 :هاو  ،ليانهوالو �إكونوميك  -تكنولوجيكال ديفالومبنت �إيريا ،
هيفـيي�شي �أنهوي  , 230000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135722 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات الطبية والإ�ست�شفائية وال�سريرية والت�شخي�صية والرعاية ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابولو هو�سبيتلز انرتبرايز�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :منرب  ، 19بي�شوب غاردنز  ،راجا انامااليبورام  ،ت�شيناي 600-028
تاميل نادو  ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135723 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات الطبية والإ�ست�شفائية وال�سريرية والت�شخي�صية والرعاية ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابولو هو�سبيتلز انرتبرايز�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :منرب  ، 19بي�شوب غاردنز  ،راجا انامااليبورام  ،ت�شيناي 600-028
تاميل نادو  ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135724 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات الطبية والإ�ست�شفائية وال�سريرية والت�شخي�صية والرعاية ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابولو هو�سبيتلز انرتبرايز�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :منرب  ، 19بي�شوب غاردنز  ،راجا انامااليبورام  ،ت�شيناي 600-028
تاميل نادو  ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135725 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات الطبية والإ�ست�شفائية وال�سريرية والت�شخي�صية والرعاية ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابولو هو�سبيتلز انرتبرايز�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :منرب  ، 19بي�شوب غاردنز  ،راجا انامااليبورام  ،ت�شيناي 600-028
تاميل نادو  ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135825 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الواح اجلدران البال�ستيكية  ،الواح اجلدران غري املعدنية  ،مواد البناء غري املعدنية ،
خ�شب  ،حجر  ،اجلب�س (مواد البناء)  ،ا�سمنت  ،عنا�صر البناء اخلر�سانية  ،بالط لي�س من
املعدن للبناء  ،زجاج البناء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ووك�سي كايهاو تكنولوجي كو
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :دونغيفـينغ كميونيتي  ،كيانكياو �سرتيت  ،هوي�شان دي�سرتيكت ،
ووك�سي �سيتي  ،جيانغ�سو  ،بوفـين�س  ،ال�صني ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/04 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135953 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س  ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط � ،صابون  ،عطور وزيوت عطرية  ،م�ستح�ضرات جتميل ،
غ�سول (لو�شن) لل�شعر  ،منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :باتيا واخوانه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 40687 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135954 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرافـي وكذلك فـي
الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات  ،راتنج ا�صطناعي غري معالج  ،بال�ستيك غري معالج ،
ا�سمدو  ،مركبات اخماد النريان  ،م�ستح�ضرات �سقي وحلام معادن  ،مواد كيميائية حلفظ
املواد الغذائية  ،مواد دباغة  ،مواد الل�صق امل�ستخدمة فـي ال�صناعة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :باتيا واخوانة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 40687 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135955 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيوت و�شحوم �صناعية  ،مزلفات  ،مركبات امت�صا�ص وترطيب وتثبيت الغبار  ،وقود  ،مواد
�إ�ضاءة � ،شموع وفتائل للإ�ضاءة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :باتيا واخوانة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 40687 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136034 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التجزئة املتعلقة بلبا�س القدم  ،املالب�س � ،أغطية الر�أ�س  ،الأمتعة  ،حقائب ال�سفر
احلقائب  ،احلقائب ال�صغرية  ،حقائب الظهر  ،حقائب اليد  ،حمافظ اجليب  ،حمافظ
النقود  ،الأحزمة  ،ال�سلع امل�صنوعة من اجللد واجللود املقلدة  ،جمع جمموعة متنوعة من
ال�سلع ل�صالح الآخرين  ،حتديدا لبا�س القدم  ،املالب�س � ،أغطية الر�أ�س  ،الأمتعة  ،حقائب
ال�سفر  ،احلقائب  ،احلقائب ال�صغرية  ،حقائب الظهر  ،حقائب اليد  ،حمافظ اجليب ،
حمافظ النقود  ،الأحزمة  ،ال�سلع امل�صنوعة من اجللد واجللود املقلدة  ،مع متكني العمالء
من ر�ؤية و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة من نقط بيع بالتجزئة �أو اجلملة �أو من كتالوج
الب�ضائع العامة عن طريق الربيد �أو الهاتف �أو الفاك�س و � /أو من قاعدة بيانات الكمبيوتر
�أو الإنرتنت �أو �شبكة االت�صاالت العاملية  ،خدمات منح االمتياز  ،حتديدا تقدمي امل�ساعدة
الفنية و�/أو التجارية و�/أو الدعم فـي �إن�شاء و�/أو ت�شغيل متاجر البيع بالتجزئة فـيما
يخ�ص لبا�س القدم  ،املالب�س � ،أغطية الر�أ�س  ،الأمتعة  ،حقائب ال�سفر  ،احلقائب  ،احلقائب
ال�صغرية  ،حقائب الظهر  ،حقائب اليد  ،حمافظ اجليب  ،حمافظ النقود  ،الأحزمة ،
ال�سلع امل�صنوعة من اجللد واجللود املقلدة  ،ترتيب وتنظيم املعار�ض التجارية واملعار�ض
خدمات الت�سويق والرتويج  ،خدمات عر�ض الب�ضائع  ،خدمات املعلومات واال�ست�شارات
واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فرميني ايجا با�سيفـيك برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 4 :شانغي �ساوث لني � ، 01/03-03# ،سنغافورة � , 486127سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137485 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجات الزراعية ومنتجات الب�ساتني والغابات والغالل غري الواردة فـي فئات �أخرى ،
احليوانات احلية  ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة  ،البذور والنباتات والزهور الطبيعية ،
املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات  ،ال�شعري املنبت (امللت) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سيلفر دوت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  123720 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137486 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد  ،خال�صات اللحوم  ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجمففة ومطهوة  ،هالميات (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ،
البي�ض واحلليب ومنتجات احلليب  ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سيلفر دوت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  123720 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط  ,والية بو�شر  ،خلف جامع الأمني � ،سكة رقم ، 5509 :
بناية رقم  ، 1062 :الطابق الثاين  ،مكتب رقم � ، 21 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139546 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات االت�صاالت  ،حتديدا � ،إر�سال الت�سجيالت ال�صوتية وال�صوتية  -ال�سمعية املتدفقة
عن طريق الإنرتنت � ،أو ال�شبكات الكبلية � ،أو ال�شبكات الال�سلكية � ،أو الأقمار ال�صناعية �أو
�شبكات الو�سائط املتعددة التفاعلية  ،خدمات بث ال�صوت والفـيديو عرب الإنرتنت � ،إر�سال
املعلومات فـي املجال ال�سمعي  -املرئي  ،خدمات البث التلفزيوين  ،البث التلفزيوين عن
طريق الكابل  ،البث التلفزيوين عن طريق الأقمار ال�صناعية  ،خدمات الو�سائط املتحركة
على �شكل �إر�سال وبث وتو�صيل �إلكرتوين ملحتوى و�سائط الت�سلية والرتفـيه  ،خدمات البث
ال�صوتي مللفات �صوتية ميكن ت�شغيلها بوا�سطة م�شغل ام بي � 3أو غريها من امل�شغالت ،
خدمات بث الأحداث �أو الت�سجيالت عرب العامل على مواقع الويب  ،خدمات �إر�سال الفـيديو
ح�سب الطلب  ،منتديات على الإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب توفـري
غرف درد�شة �آنية ولوحات جمالت �إلكرتونية لإر�سال الر�سائل بني امل�ستخدمني فـي جمال
االهتمامات العامة  ،توفـري الو�صول �إلى املحتوى املجمع فـي جمال امل�صلحة الإن�سانية
العام ــة مـ ــن خـ ــالل الإنرتنـ ــت � ،شبكات الكابل  ،ال�شبكات الال�سلكية  ،الأقمار ال�صناعية ،
�أو ال�شبكات متعددة الو�سائط التفاعلية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي�سكوفري كوميونيكي�شنز  ،االل�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون دي�سكوفـ ــوري بلـ ــي�س � ،سيلف ــر �سربين ــج  ،ماريــالند , 20910
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139547 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدم ـ ــات ترفـيهي ـ ــة وتعليمية  ،حتديدا  ،برامـ ـ ـ ــج الو�سائـ ــط املتعددة امل�ستمـ ـ ــرة فـي جمال
االهتمامات العامة  ،املوزعة عن طريق من�صات متنوعة عرب �أ�شكال متعددة من و�سائط
الإر�سـ ــال  ،توفـي ــر برامـ ــج تلفزيونية حالية فـي جمال ذي اهتمام عام  ،توفـري برجمة
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ترفـيهية ح�سب الطلب (او تي تي) فـي جمال ذي اهتمام عام � ،إنتاج برامج تلفزيونية ،
�إنتاج برامج و�سائط متعددة  ،توفـري معلومات ترفـيهية فـيما يتعلق بالربامج التلفزيونية
احلالية عرب �شبكة حا�سوبية عاملية  ،خدمات ترفـيهية ذات طبيعة توفـري الربامج واملحتوى
الرتفـيهي والتعليمي  ،وحتديدا  ،الربامج التليفزيونية  ،ومقاطع الفـيديو  ،والر�سومات
واملعلومات ذات ال�صلة بالربامج التلفزيونية فـي جمالذي اهتمام عام  ،عرب الإنرتنت ،
و�شبكات االت�صاالت الإلكرتونية  ،وال�شبكات احلا�سوبية  ،و�شبكات االت�صاالت الال�سلكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دي�سكوفري كوميونيكي�شنز  ،االل�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ون دي�سكوف ــوري بليـ ــ�س � ،سيلف ــر �سربينج  ،ماريالند , 20910
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139564 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر واحللويات  ،رقائق ذرة ،
رقائق ذرة  ،دقيق ذرة  ،دقيق ذرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غروبوبيمبو  ،ا�س ايه بي دي �أي �سي  ,فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيودي �أي الريفورما منرب � 1000سي �أو �أل  ,بينا
بالن�سا �سانتا اف �أي  ،مك�سيك  ،دي اف �سي بي  , 1210مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139565 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الفواكه واخل�ضراوات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة  ،رقائق فواكه  ،ومزيج
من الفول ال�سوداين الأ�سمر املح�ضر  ،رقائق البطاط�س ورقائق البطاط�س  ،فول �سوداين
معالج  ،بذور معاجلة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غروبوبيمبو  ،ا�س ايه بي دي �أي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيودي �أي الريفورما منرب � 1000سي �أو �أل  ,بينا
بالن�سا �سانتا اف �أي  ،مك�سيك  ،دي اف �سي بي  , 1210مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139566 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز والفطائر واحللويات  ،رقائق ذرة ،
رقائق ذرة  ،دقيق ذرة  ،دقيق ذرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غروبوبيمبو  ،ا�س ايه بي دي �أي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيودي �أي الريفورما منرب � 1000سي �أو �أل  ,بينا
بالن�سا �سانتا اف �أي  ،مك�سيك  ،دي اف �سي بي  , 1210مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139567 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الفواكه واخل�ضراوات املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة  ،رقائق فواكه  ،ومزيج
من الفول ال�سوداين الأ�سمر املح�ضر  ،رقائق البطاط�س ورقائق البطاط�س  ،فول �سوداين
معالج  ،بذور معاجلة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غروبوبيمبو  ،ا�س ايه بي دي �أي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيودي �أي الريفورما منرب � 1000سي �أو �أل  ,بينا
بالن�سا �سانتا اف �أي  ،مك�سيك  ،دي اف �سي بي  , 1210مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139732 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب املتعلقة بالهمربغر والبطاط�س املقلية والناجت�س
واللحم والدجاج واخل�ضار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :رو�ستريز جي ام بي ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ألرت بورغول  44135 ، 12دورمتوند � ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139733 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات م�ضادة للجراثي ــم  ،م�ستح�ض ــرات م�ض ــادة للبكترييــا  ،م�ضادة للفطريات ،
م�ستح�ض ــرات �إزال ــة الروائ ــح الكريه ــة  ،م�ستح�ضرات �صحية لأغرا�ض طبية  ،مطهرات
للأغرا�ض الطبية و لأغرا�ض النظافة  ،املطه ــرات  ،م�ستح�ض ــرات تعقيم  ،مبيدات
اجلراثيم  ،بخاخات م�ضادة للجراثيم  ،جل � ،صابون  ،غ�س ــيل يدوي  ،مواد �صيدالنية ،
مواد م�ضادة للبكترييا لال�ستخدام الطبي  ،مطهرات  ،مطهرات  ،مطهرات لال�ستخدام
فـي مرافق الرعاية ال�صحية  ،ال�صناعية  ،ال�سكنية والتجارية  ،مطهرات لال�ستخدام على
املعدات الطبية والأر�ضيات واجلدران وتركيبات احلمامات  ,مطهرات للأغرا�ض ال�صحية
مطه ــرات للأغ ــرا�ض ال�صحي ــة  ,لال�ستخــدام علــى املعدات الطبية والأر�ضيات واجلدران
وتركيبات احلمامات مناديل مطــهرة ميكــن التخل ــ�ص منه ــا مناديل مطه ــرة م�ض ــادة
للجراثيم لغ�سيل اليدين م�ستح�ضرات مطهرة م�ضادة للجراثيم طالء م�ضاد للميكروبات
لعالج منو العفن والعفن والبكترييا والفطريات على الأ�سطح املختلفة  ,العفن الفطري
والطحالب واخلمرية ولتثبيط منو تلك الكائنات منا�شف من الألياف الدقيقة م�شربة
مبعاجلة م�ضادة للميكروبات مواد كيميائية مثبطة للعفن ملعاجلة منو العفن داخل املباين
واملركبات وحولها �صابون م�ضاد للبكترييا .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ميكروبان برودكت�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  11400 :فان�ستوري درايف هانرت�سيفـيلي نورث كارولينا , 28078
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139734 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات الغ�سيل والتنظيف والتلميع واجللي والك�شط  ،م�ستح�ضرات التنظيف
جلميع الأغرا�ض  ،م�ستح�ضرات التنظيف جلميع الأغرا�ض بخ�صائ�ص �إزالة الروائح
الكريهة  ،م�ستح�ضرات تنظيف ال�سجاد واملفرو�شات  ،م�ستح�ضرات تنظيف ال�سيارات
�أدوات تنظيف لتنظيف الأ�سطح ال�صلبة والناعمة  ،م�ستح�ضرات التنظيف لال�ستخدام فـي
�أماكن الرعاية ال�صحية وال�سكنية والتجارية وال�صناعية � ،أقم�شة م�شربة مب�ستح�ضرات
التنظيف  ،منظفات ال�سجاد واملفرو�شات مع مزيل الروائح الكريهة  ،غ�سول تنظيف اليدين
م�ستح�ضرات تنظيف اليد � ،صابون اليد � ،صابون �سائل لليدين والوجه واجل�سم  ،مناديل
قما�ش م�شربة مبنظف للتنظيف  ،منظفات الغ�سيل  ،منظفات غ�سالة ال�صحون منظفات
ال�صحون منظفات املرحا�ض .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ميكروبان برودكت�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  11400 :فان�ستوري درايف هانرت�سيفـيلي نورث كارولينا , 28078
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139736 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املواد الكيميائية امل�ضادة للميكروبات والبكترييا امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والعلوم والت�صوير
الفوتوغرافـي وكذلك فـي الزراعــة والب�ستن ــة والغابات  ،امل ـ ــواد الكيميائيـ ــة امل�ستخدمـ ــة
كمثبطات منو امليكروبات  ،املواد الكيميائية امل�ستخدمة كمواد م�ضافة لإ�ضفاء اخلوا�ص
امل�ضادة للبكترييا والفطريات وامليكروبات على ال�سلع امل�صنوعة من البال�ستيك �أو الراتنجات
البال�ستيكية �أو الألياف �أو املن�سوجات  ،لقاحات جرثومية  ،بخالف اال�ستخدامات الطبية ،
املنظفات التي لها خ�صائ�ص م�ضادة للبكترييا ال�ستخدامها فـي عمليات الت�صنيع  ،املواد
الكيميائية ال�صناعية  ،الكيماويات امل�ستخدمة فـي �صناعة املن�سوجات �أو الن�سيج .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ميكروبان برودكت�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  11400 :فان�ستوري درايف هانرت�سيفـيلي نورث
كارولينا  , 28078الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركاهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139737 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات ال�شوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف �أنواعه والكيك
والبا�ستاء ومعكرونة والنودلز والنودلز �سريعة التح�ضري وال�سباغيتي والفـريمي�سلي
واخلمرية و م�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل
والكات�شاب وال�صل�صات (بهارات) ومنتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجني املجمد
والباراتا املجمدة والأي�س كرمي واحللويات املجمدة لي�ست من م�شتقات اللنب وحلويات
الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو والقهوة ال�صناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�ضر
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�شروبات الأغذية (امل�شتملة فـي الأ�سا�س على احلبوب
والأع�شاب) والغريفـيز (املرق) و�شاي الأع�شاب والع�سل والف�شار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية االولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك االنا�شرياز عبدالرزاق
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139738 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات ال�شوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف �أنواعه والكيك
والبا�ستاء ومعكرونة والنودلز والنودلز �سريعة التح�ضري وال�سباغيتي والفـريمي�سلي
واخلمرية و م�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل
والكات�شاب وال�صل�صات (بهارات) و منتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجني املجمد
والباراتا املجمدة والأي�س كرمي واحللويات املجمدة لي�ست من م�شتقات اللنب وحلويات
الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو و القهوة ال�صناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�ضر
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�شروبات الأغذية (امل�شتملة فـي الأ�سا�س على احلبوب
والأع�شاب) والغريفـيز (املرق) و�شاي الأع�شاب والع�سل والف�شار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية االولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك االنا�شرياز عبدالرزاق
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139739 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات ال�شوكوالتة و منتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف �أنواعه والكيك
والبا�ستاء ومعكرونة والنودلز والنودلز �سريعة التح�ضري وال�سباغيتي والفـريمي�سلي
واخلمرية و م�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل
والكات�شاب وال�صل�صات (بهارات) و منتجات العجني اجلاهزة للطبخ والعجني املجمد
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والباراتا املجمدة والأي�س كرمي واحللويات املجمدة لي�ست من م�شتقات اللنب وحلويات
الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو و القهوة ال�صناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�ضر
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�شروبات الأغذية (امل�شتملة فـي الأ�سا�س على احلبوب
والأع�شاب) والغريفـيز (املرق) و�شاي الأع�شاب والع�سل والف�شار .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية االولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك االنا�شرياز عبدالرزاق
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139820 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
احللويات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غروبو بيمبو  ،ا�س.ايه.بي دي اي �سي  ,فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب�1000سي �أو �أل  .بينا
بالن�سا �سانتا اف اي  ،مك�سيك  ،دي اف �سي.بي  , 01210.مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139854 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة احلا�سوب و�أجهزة احلا�سوب املكتبية و�أجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة
احلا�سوب املحمولة (البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحية واخلوادم و�أجهزة احلا�سوب
الطرفـية وقطع الغيار وامللحقات اخلا�صة بها  ،ال�شا�شات ولوحات املفاتيح وف�أرة احلا�سوب
والطابعات واملا�سحات ال�ضوئية و�أجهزة التحكم عن بعد و�أجهزة العر�ض واملعاجلات
امل�شرتكة و�أجهزة املودم (امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى)
وحمركات الأقرا�ص الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئي�سية فـي احلا�سوب) وحمركات
الأقرا�ص امل�ضغوطة للقراءة  /الكتابة وحمركات قراءة  /كتابة الفـيديو الرقمي وحمركات
الأقرا�ص ال�ضوئية  ،حمركات الأقرا�ص ذات احلالة ال�صلبة وبالتحديد �أقرا�ص تخزين
القنوات الليفـية (معدات تخزين �شبكية) و�أقرا�ص القنوات الليفـية للتخزين الفرعي
(وحدات تخزين �شبكية فرعية) و�أقرا�ص تخزين واجهة نظام احلا�سوب ال�صغرية (ي�ستخدم
لو�صل عدة �أجهزة) وحمركات الأ�شرطة لال�ستخدام فـي �أنظمة احلا�سوب  ،حمطات املنافذ
(حمطة لتثبيت و�شحن الأجهزة) و�شواحن البطاريات ومكربات ال�صوت واللوحات والرقائق
الإلكرتونية �أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت واملو�صالت وجميعها لال�ستخدام مع
�أجهزة احلا�سوب  ،برجميات ت�شغيل احلا�سوب والأدوات امل�ساعدة جميها يباع معا كوحدة
واحدة � ،أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية واملحمولة  ،بطاقات الذاكرة وبطاقات فال�ش مدجمة
(بطاقات تخزين)  ،بطاقات الو�سائط الذكية (وحدة تخزين) و�أجهزة �أقالم احلا�سوب
والبطاريات و�شواحن البطاريات و�سماعات الر�أ�س وحموالت الطاقة الكهربائية وحموالت
الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات املفاتيح واملا�سحات ال�ضوئية وحماالت لإعادة
ال�شحن واالت�صالبالأجهزة والأجهزة الطرفـية الأخرى والكابالت الكهربائية واملو�صالت
اخلا�صة مبعدات احلا�سوب �أعاله و�أجهزة احلا�سوب الطرفـية وبالتحديد �أجهزة املودم (امل�ضمان  /ملحق
حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى) وكابالت احلا�سوب  ،برجميات احلا�سوب
و�أجهزة �شبكة احلا�سوب وبالتحديد املفاتيح و�أجهزة التوجيه (جهاز طرفـي حا�سوبي
لتوجيه رزم البيانات) � ،أجهزة احلا�سوب وبالتحديد جدران احلماية والهاتف الواقيات
لأجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة احلا�سوب املحمولة (البتوت) و�أجهزة
احلا�سوب اللوحي والهواتف الذكية  ،وال�ساعات الذكية للهواتف املحمولة  ،و�أجهزة
التعقب الإلكرتونية القابلة للإرتداء اخلا�صة بالأمور ال�صحية و البدنية  ،جوي �ستيك
للإ�ستخدام مع �أجهزة الكمبيوتر  ،و�سماعات الواقع االفرتا�ضي والنظارات الذكية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة طالل �أبو غزالة العاملية �ش.م.ل (اوف �شور)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريوت  -امل�صيطبة  -العقار رقم  /2052/الق�سم  4ايه  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139855 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة احلا�سوب و�أجهزة احلا�سوب املكتبية و�أجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة
احلا�سوب املحمولة (البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحية واخلوادم و�أجهزة احلا�سوب
الطرفـية وقطع الغيار وامللحقات اخلا�صة بها  ،ال�شا�شات ولوحات املفاتيح وف�أرة احلا�سوب
والطابعات واملا�سحات ال�ضوئية و�أجهزة التحكم عن بعد و�أجهزة العر�ض واملعاجلات
امل�شرتكة و�أجهزة املودم (امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى)
وحمركات الأقرا�ص الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئي�سية فـي احلا�سوب) وحمركات
الأقرا�ص امل�ضغوطة للقراءة  /الكتابة وحمركات قراءة  /كتابة الفـيديو الرقمي وحمركات
الأقرا�ص ال�ضوئية  ،حمركات الأقرا�ص ذات احلالة ال�صلبة وبالتحديد �أقرا�ص تخزين
القنوات الليفـية (معدات تخزين �شبكية) و�أقرا�ص القنوات الليفـية للتخزين الفرعي
(وحدات تخزين �شبكية فرعية) و�أقرا�ص تخزين واجهة نظام احلا�سوب ال�صغرية
(ي�ستخدم لو�صل عدة �أجهزة) وحمركات الأ�شرطة لال�ستخدام فـي �أنظمة احلا�سوب ،
حمطات املنافذ (حمطة لتثبيت و�شحن الأجهزة) و�شواحن البطاريات ومكربات ال�صوت
واللوحات والرقائق الإلكرتونية �أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت واملو�صالت وجميعها
لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب  ،برجميات ت�شغيل احلا�سوب والأدوات امل�ساعدة جميها
يباع معا كوحدة واحدة � ،أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية واملحمولة  ،بطاقات الذاكرة وبطاقات
فال�ش مدجمة (بطاقات تخزين)  ،بطاقات الو�سائط الذكية (وحدة تخزين) و�أجهزة �أقالم
احلا�سوب والبطاريات و�شواحن البطاريات و�سماعات الر�أ�س وحموالت الطاقة الكهربائية
وحموالت الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات املفاتيح واملا�سحات ال�ضوئية وحماالت
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لإعادة ال�شحن واالت�صال بالأجهزة والأجهزة الطرفـية الأخرى والكابالت الكهربائية
واملو�صالت اخلا�صة مبعدات احلا�سوب �أعاله و�أجهزة احلا�سوب الطرفـية وبالتحديد
�أجهزة املودم (امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى) وكابالت
احلا�سوب برجميات احلا�سوب و�أجهزة �شبكة احلا�سوب وبالتحديد املفاتيح و�أجهزة التوجيه
(جهاز طرفـي حا�سوبي لتوجيه رزم البيانات) � ،أجهزة احلا�سوب وبالتحديد جدران احلماية
والهاتف الواقيات لأجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة احلا�سوب املحمولة
(البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحي والهواتف الذكية  ،وال�ساعات الذكية للهواتف املحمولة
و�أجهزة التعقب الإلكرتونية القابلة للإرتداء اخلا�صة بالأمور ال�صحية و البدنية  ،جوي
�ستيك للإ�ستخدام مع �أجهزة الكمبيوتر  ،و�سماعات الواقع االفرتا�ضي والنظارات الذكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة طاللأبو غزالة العاملية �ش.م.ل (اوف �شور)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريوت  -امل�صيطبة  -العقار رقم  /2052/الق�سم  4ايه  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139856 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة احلا�سوب و�أجهزة احلا�سوب املكتبية و�أجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة
احلا�سوب املحمولة (البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحية واخلوادم و�أجهزة احلا�سوب
الطرفـية وقطع الغيار وامللحقات اخلا�صة بها  ،ال�شا�شات ولوحات املفاتيح وف�أرة احلا�سوب
والطابعات واملا�سحات ال�ضوئية و�أجهزة التحكم عن بعد و�أجهزة العر�ض واملعاجلات
امل�شرتكة و�أجهزة املودم (امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى)
وحمركات الأقرا�ص الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئي�سية فـي احلا�سوب) وحمركات
الأقرا�ص امل�ضغوطة للقراءة  /الكتابة وحمركات قراءة  /كتابة الفـيديو الرقمي وحمركات
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الأقرا�ص ال�ضوئية  ،حمركات الأقرا�ص ذات احلالة ال�صلبة وبالتحديد �أقرا�ص تخزين
القنوات الليفـية (معدات تخزين �شبكية) و�أقرا�ص القنوات الليفـية للتخزين الفرعي
(وحدات تخزين �شبكية فرعية) و�أقرا�ص تخزين واجهة نظام احلا�سوب ال�صغرية
(ي�ستخدم لو�صل عدة �أجهزة) وحمركات الأ�شرطة لال�ستخدام فـي �أنظمة احلا�سوب ،
حمطات املنافذ (حمطة لتثبيت و�شحن الأجهزة) و�شواحن البطاريات ومكربات ال�صوت
واللوحات والرقائق الإلكرتونية �أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت واملو�صالت وجميعها
لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب  ،برجميات ت�شغيل احلا�سوب والأدوات امل�ساعدة جميها
يباع معا كوحدة واحدة � ،أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية واملحمولة  ،بطاقات الذاكرة وبطاقات
فال�ش مدجمة (بطاقات تخزين)  ،بطاقات الو�سائط الذكية (وحدة تخزين) و�أجهزة �أقالم
احلا�سوب والبطاريات و�شواحن البطاريات و�سماعات الر�أ�س وحموالت الطاقة الكهربائية
وحموالت الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات املفاتيح واملا�سحات ال�ضوئية وحماالت
لإعادة ال�شحن واالت�صالبالأجهزة والأجهزة الطرفـية الأخرى والكابالت الكهربائية
واملو�صالت اخلا�صة مبعدات احلا�سوب �أعاله و�أجهزة احلا�سوب الطرفـية وبالتحديد �أجهزة املودم
(امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى) وكابالت احلا�سوب ،
برجميات احلا�سوب و�أجهزة �شبكة احلا�سوب وبالتحديد املفاتيح و�أجهزة التوجيه (جهاز
طرفـي حا�سوبي لتوجيه رزم البيانات) � ،أجهزة احلا�سوب وبالتحديد جدران احلماية
والهاتف الواقيات لأجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة احلا�سوب املحمولة
(البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحي و الهواتف الذكية  ،و ال�ساعات الذكية للهواتف املحمولة
 ،و�أجهزة التعقب الإلكرتونية القابلة للإرتداء اخلا�صة بالأمور ال�صحية و البدنية  ،جوي
�ستيك للإ�ستخدام مع �أجهزة الكمبيوتر  ،و�سماعات الواقع االفرتا�ضي والنظارات الذكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة طالل �أبو غزالة العاملية �ش.م.ل (اوف �شور)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريوت  -امل�صيطبة  -العقار رقم  /2052/الق�سم  4ايه  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139859 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة احلا�سوب و�أجهزة احلا�سوب املكتبية و�أجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة
احلا�سوب املحمولة (البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحية واخلوادم و�أجهزة احلا�سوب
الطرفـية وقطع الغيار وامللحقات اخلا�صة بها  ،ال�شا�شات ولوحات املفاتيح وف�أرة احلا�سوب
والطابعات واملا�سحات ال�ضوئية و�أجهزة التحكم عن بعد و�أجهزة العر�ض واملعاجلات
امل�شرتكة و�أجهزة املودم (امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى)
وحمركات الأقرا�ص الثابتة (وحدة تخزين بيانات رئي�سية فـي احلا�سوب) وحمركات
الأقرا�ص امل�ضغوطة للقراءة  /الكتابة وحمركات قراءة  /كتابة الفـيديو الرقمي وحمركات
الأقرا�ص ال�ضوئية  ،حمركات الأقرا�ص ذات احلالة ال�صلبة وبالتحديد �أقرا�ص تخزين
القنوات الليفـية (معدات تخزين �شبكية) و�أقرا�ص القنوات الليفـية للتخزين الفرعي
(وحدات تخزين �شبكية فرعية) و�أقرا�ص تخزين واجهة نظام احلا�سوب ال�صغرية (ي�ستخدم
لو�صل عدة �أجهزة) وحمركات الأ�شرطة لال�ستخدام فـي �أنظمة احلا�سوب  ،حمطات املنافذ
(حمطة لتثبيت و�شحن الأجهزة) و�شواحن البطاريات ومكربات ال�صوت واللوحات والرقائق
الإلكرتونية �أو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت واملو�صالت وجميعها لال�ستخدام مع
�أجهزة احلا�سوب  ،برجميات ت�شغيل احلا�سوب والأدوات امل�ساعدة جميها يباع معا كوحدة
واحدة � ،أجهزة احلا�سوب ال�شخ�صية واملحمولة  ،بطاقات الذاكرة وبطاقات فال�ش مدجمة
(بطاقات تخزين)  ،بطاقات الو�سائط الذكية (وحدة تخزين) و�أجهزة �أقالم احلا�سوب
والبطاريات و�شواحن البطاريات و�سماعات الر�أ�س وحموالت الطاقة الكهربائية وحموالت
الطاقة الكهربائية للمركبات ولوحات املفاتيح واملا�سحات ال�ضوئية وحماالت لإعادة
ال�شحن واالت�صالبالأجهزة والأجهزة الطرفـية الأخرى والكابالت الكهربائية واملو�صالت
اخلا�صة مبعـ ــدات احلا�س ــوب �أعـ ــاله و�أجه ــزة احلا�سـ ــوب الطرفـية وبالتحديد �أجهزة املودم
(امل�ضمان  /ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب �أخرى) وكابالت احلا�سوب ،
برجميات احلا�سوب و�أجهزة �شبكة احلا�سوب وبالتحديد املفاتيح و�أجهزة التوجيه (جهاز
طرفـي حا�سوبي لتوجيه رزم البيانات) � ،أجهزة احلا�سوب وبالتحديد جدران احلماية
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والهاتف الواقيات لأجهزة احلا�سوب ال�صغرية املحمولة و�أجهزة احلا�سوب املحمولة
(البتوت) و�أجهزة احلا�سوب اللوحي و الهواتف الذكية  ،و ال�ساعات الذكية للهواتف املحمولة
و�أجهزة التعقب الإلكرتونية القابلة للإرتداء اخلا�صة بالأمور ال�صحية و البدنية  ،جوي
�ستيك للإ�ستخدام مع �أجهزة الكمبيوتر  ،و�سماعات الواقع االفرتا�ضي والنظارات الذكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة طالل �أبو غزالة العاملية �ش.م.ل (اوف �شور)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريوت  -امل�صيطبة  -العقار رقم  /2052/الق�سم  4ايه ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139926 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مزاميز املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الريا�ض � ، 11761ص.ب  ، 124030 :الطريق الدائري ال�شرقي ,
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139927 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إدارة وتوجية الأعمال وتفعيل الن�شاط .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مزاميز املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الريا�ض � ، 11761ص.ب  ، 124030 :الطريق الدائري ال�شرقي ,
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139935 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �ألعاب �أونالين  ،توفـري �ألعاب �أونالين عرب �شبكة كمبيوتر  ،توفـري �ألعاب متعددة
الالعبني تفاعلية �أونالين  ،توفـري �ألعاب بوا�سطة نظام مبني على الكمبيوتر  ،توفـري
�ألعاب �أونالين للهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية لالت�صال بالهاتف
املحمول  ،توفـري �ألعاب �أونالين  ،توفـري �ألعاب �أونالين لأجهزة الألعاب املحمولة باليد
و�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء م�سابقات �ألعاب �أونالين  ،ترتيب  ،تنظيم
و�إجراء �أحداث �ألعاب فـيديو وم�سابقات �ألعاب فـيديو فـي جمال الريا�ضات الإلكرتونية
تنظيم م�سابقة ترفـيهية  ،ترتيب  ،تنظيم و�إجراء �أحداث �ألعاب  ،توفـري �صور ر�سومات
�صور متحركة و�صور �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات �أونالين  ،غري
قابلة للتنزيل  ،توفـري فـيديوهات �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،تعر�ض �ألعاب يتم
لعبها بوا�سطة �آخرين  ،توفـري �صور ر�سومات � ،صور متحركة و�صور عرب االت�صال عن
بعد بالهواتف املحمولة  ،الهواتف الذكية ومعدات طرفـية لالت�صال بالهاتف املحمول ،
توفـري مو�سيقى �أونالين  ،غري قابلة للتنزيل  ،خدمات ترفـيهية  ،حتديدا العر�ض املبا�شر
بوا�سطة العبي �ألعاب الفـيديو  ،خدمات ترفـيهية  ،توفـري خدمات �إلكرتونية ترفـيهية
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توفـري و�سائل ترفـيهية  ،عر�ض �صور حركية � ،إنتاج وتوزيع حركية فـي �صورة �أفالم ،
�شرائط فـيديو و�أقرا�ص �ضوئية  ،عر�ض عرو�ض  ،م�سرحيات �أو عر�ض مو�سيقي  ،ترتيب
وتخطيط �أفالم عرو�ض  ،م�سرحيات �أو عرو�ض مو�سيقية � ،إخراج ومتثيل م�سرحيات � ،إنتاج
وتوزيع برامج ترفـيهية لو�سائط متعددة �أونالين فـي جمال الريا�ضات الإلكرتونية � ،إنتاج
برامج الراديو والتلفزيون � ،إنتاج برامج البث  ،توفـري من�شورات �إلكرتونية �أونالين  ،غري
قابلة للتنزيل  ،توفـري جرائد �إلكرتونية  ،خدمات مكتبية مرجعية �أونالين للت�سجيالت
الأدبية والوثائقية ن�شر كتب و�صحف  ،ت�أجري �أفالم مك�شوفة � ،أفالم انزالقية مك�شوفة ،
ت�سجيالت � ،أقرا�ص �صوت م�سبقة الت�سجيل � ،أقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل � ،شرائط
�صوت م�سبقة الت�سجيل �شرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل  CD-ROMs ،م�سبقة الت�سجيل
و DVD-ROMsم�سبقة الت�سجيل  ،ت�أجري و�سائط ت�سجيل م�سجلة بوا�سطة برامج �ألعاب ،
ت�أجري ماكينات املتنزهات الرتفـيهية  ،ماكينات الألعاب الإلكرتونية الرتفـيهية  ،ماكينات
البولينج � ،أدوات البولينج معدات ريا�ضية  ،معدات مو�سيقية ومعدات �صوتية  ،ت�أجري �ألعاب
ماكينات و�أجهزة ترفـيهية  ،وماكينات و�أجهزة �ألعاب  ،خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق
بالفنون  ،احلرف  ،الريا�ضات �أو املعرفة العامة  ،خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق ب�ألعاب
الفـيديو  ،التعليم والتدريب فـيما يتعلق ب�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب � ،إجراء وتنظيم حلقات
نقا�شية  ،ور�ش عمل �أو جل�سات تدريبية تتعلق ب�ألعاب الفـيديو  ،ترتيب � ،إجراء وتنظيم
حلقات نقا�شية  ،خدمات ترفـيهية لألعاب الفـيديو ت�شتمل على توفـري التمييز بوا�سطة
اجلوائز وال�شهادات لعر�ض التميز فـي جمال لعب �ألعاب الفـيديو  ،توفـري معلومات تتعلق
بكل اخلدمات ال�سابق ذكرها  ،مت�ض منة كلها فـي الفئة . 41
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كابكوم كو  ،التي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3-1-3 :يو �إيههريانومات�شي  ،ت�شو  -كو � ،أو�ساكا  ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139973 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مناديل الوجه  ،مناديل تنظيف الوجه  ،مناديل احلمام الورقية  ،منا�شف اليد الورقية ،
منا�شف ورقية  ،م�ساحات الورق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كيمربيل  -كالرك ورلدوايد  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :نيناه  ،وي�سكون�سني  , 54956الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 139977 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مناديل الوجه  ،مناديل تنظيف الوجه  ،مناديل احلمام الورقية  ،منا�شف اليد الورقية ،
منا�شف ورقية  ،م�ساحات الورق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كيمربيل  -كالرك ورلدوايد  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :نيناه  ،وي�سكون�سني  , 54956الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140056 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تطبيق الهواتف  ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ماجد الفطيم العقارية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  , 60811 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140057 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تو�صيل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ماجد الفطيم العقارية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  , 60811 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140058 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة وخدمة الطلب عرب الإنرتنت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ماجد الفطيم العقارية �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص .ب  , 60811 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140059 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حل ــوى  ،ل ــوز  ،قه ــوة ا�صطناعية  ،م�شروبات �أ�سا�سهـ ــا ال�شكوالتة  ،م�شروب ــات �أ�سا�س ــها
القهوة  ،كعك  ،كيك  ،حلوى  ،كراميل(حلوى) �شوكوالتة  ،قهوة  ،حلويات  ،كعك حملى ،
بوظة(�آي�س كرمي)  ،مو�سيه �شوكوالتة � ،شاي مثلج  ،كعكة النوفل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة احتاد الأطعمة التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع التخ�ص�صي  ،حي املحمدية �ص.ب  96345 :الريا�ض ,11326
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140062 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قمي�ص بولو  ،قمي�ص  ،قمي�ص ب�أكمام طويلة  ،قم�صان ب�أكمام ق�صرية  ،جينز  ،بنطلون
�شورت � ،أحذية  ،نعال داخلية (�ضبانات)  ،نعل  /و�سادة حذاء � ،صنادل � ،أحذية  ،نعال
للبا�س القدم � ،أحذية للريا�ضة � ،أطراف �أمامية للقبعات  ،قبعات  ،جوارب الكاحل  ،مالب�س
حمبوكة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ويكهامز كاي  ، 1رود تاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140063 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حقائب للريا�ضة  ،حقائب  ،حقائب لل�شاطئ  ،حقائب يد  ،حقائب ظهـر  ،حقائب �سفرية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ويكهامز كاي  1 ،رودتاون  ،تورتوال  ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140220 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برنامج قابل للتنزيل  ،تطبيق حممول قابل للتنزيل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سيتي جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الكويت  ،ال�صليبية ال�صناعيه ( ، )2قطعه ( ، )1ق�سيمة ( , )800100الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140221 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة واجلملة  ،املوقع الإلكرتوين  ،دعاية و�إعالن � ،إدارة الأعمال ،
توفـري املواقع الإلكرتونية فـي جماالت النقل واخلدمات اللوج�ستية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سيتي جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الكويت  ،ال�صليبية ال�صناعيه ( ، )2قطعه ( ، )1ق�سيمة ( , )800100الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140222 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التو�صيل  ،خدمات النقل  ،خدمات ال�شحن والربيد ال�سريع  ،التخزين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سيتي جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الكويت  ،ال�صليبية ال�صناعيه ( ، )2قطعه ( ، )1ق�سيمة ( , )800100الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140223 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات ال�شخ�صية واالجتماعية التي يقدمها الآخرون لتلبية احتياجات الأفراد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سيتي جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الكويت  ،ال�صليبية ال�صناعيه ( ، )2قطعه ( ، )1ق�سيمة ( , )800100الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140224 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب  ،خدمات املطاعم واملقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مطعم املنار املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�ساملية  ،قطعة (� ، )9شارع �سامل املبارك  ،عمارة ال�ساملية ال�شمالية ،
مبنى ( ، )1/22مكتب ( )10امليزانني  ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140227 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الألعاب � ،ألعاب البناء � ،ألعاب ال�صالون  ،الألعاب اخلارجية � ،ألعـ ــاب الت ــرا�ص � ،ألعاب
الطاولة � ،ألعاب الورق � ،ألعاب الألغاز  ،الألعاب  ،الألعاب  ،الأدوات الريا�ضية � ،أجهزة �ألعاب
الكمبيوتر  ،الألعاب الإلكرتونية املحمولة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوكونوبي �أ�سو�شيت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 48 :ألتا فـي�ستا أ�فـي� ,سان ان�سيلمو � ,سي �أيه  , 94960الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
-265-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140321 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات (غري الكحولية) � ،أماكن الإقامة امل�ؤقتة  ،والفنادق ،
واملوت ــيالت  ،والكافـيرتيات  ،واملطاعم  ،املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة (الكانتينات)  ،املقاهي ،
النزل  ،مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم اخلدمة الذاتية  ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العاملية للمواد الغذائية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعية االولى  ،خلف �شارع الوحدة  ،ملك االنا�شرياز عبد الرازق
�ص.ب  ، 4115 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140322 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز واملعجنات واحللويات  ,رقائق الذرة
ورقائق الذرة  ,الوجبات اخلفـيفة القائمة على احلبوب  ،رقائق الذرة  ،وجبة الذرة  ،وجبة
الذرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غروبو بيمبو  ،ا�س.ايه.بي دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب � 1000سي �أو �أل  ,بينا
بالن�سا �سانتا اف �أي  ،مك�سيك  ،دي اف �سي بي  , 01210مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140323 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
لفائف كعكة ذرة (التورتيال)  ،خبز البيتا  ،ت�شاباتي  ،روتي  ،بيادينا (خبز �إيطايل م�سطح)
خبز لبناين  ،خبز  ،رقائق التورتيا  ،خبز التاكو  ،تو�ستادا  ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على
الذرة  ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على القمح  ،جورديتا�س  ،دقيق الذرة  ،عجينة الذرة ،
دقيق الذرة  ،ذرة مطحونة  ،ن�شا الذرة  ،ع�صيدة من دقيق الذرة  ،طحني  ،مزيج تامايل ،
مزيج التورتيلال � ،صل�صة الفول  ،ال�صل�صات  ،التوابل (ال�صل�صات) وحتديدا توابل التاكو
و�صل�صة التاكو و�صل�صة اجلنب  ،جمموعات وجبات الطعام املك�سيكية  ،وحتديدا جمموعات
وجبات تاكو  ،وجمموعات وجبات البوريتو  ،وجمموعات وجبات الفاهيتا التي حتتوي على
�أي من التورتيال واللفائف والتوابل و�صل�صات اجلنب وال�صل�صات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جروما  ،ا�س اي .بي  ,دي �إي �سي .فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ريز دي ال باالتا � 407 #أو تي �إي  ,كولونيا � ،سي .بي � ، 66220 ,سان
بيدرو جارزا جار�سيا  ،ان.ال  ,مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140324 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صو�ص الوجبات اخلفـيفة  ،وحتديدا �صو�ص اجلواكامويل  ،و�صو�ص الق�شدة احلام�ضة ،
و�صو�ص اجلنب  ،و�صو�ص الفول .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جروما  ،ا�س اي.بي  ,دي �إي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :مك�سيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ريز دي ال باالتا � 407 #أو تي �إي  ,كولونيا � ،سي .بي � ، 66220 ,سان
بيدرو جارزا جار�سيا  ،ان.ال  ,مك�سيكو
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل �	:أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2366 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 85848 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :علي را�شد العبدويل للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  43257 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/2/10 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  858 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129104 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ (لي�ست من معادن نفي�سة �أو مطلية
بها) � ،أم�شاط و�أ�سفنج  ،فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان)  ،مواد �صنع الفرا�شي ،
�أدوات تنظيف � ،سلك جلي  ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل
فـي املباين) � ،أوان زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أوان خزفية غري واردة فـي فئات �أخرى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :كومبا�س جلوبال واي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 232075 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/3 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  858 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136605 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليــد البخــار والطهــي والتربيــد والتجفيــف والتهوي ــة وتوريد
املياه وللأغرا�ض ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة احلريز لل�صناعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 10159 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  858 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136607 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد
املياه وللأغرا�ض ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة احلريز لل�صناعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 10159 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  858 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136608 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد
املياه وللأغرا�ض ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة احلريز لل�صناعة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 10159 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  858 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136617 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن �إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـي براند جالريي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 78208 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  858 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140237 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الفواكه واخل�ضراوات التي ال تت�أثر بالتخزين واملعاجلة (املعلبة واملعب�أة فـي قوارير واملعب�أة
فـي جرار واملجففة  ،الفواكه املجمدة  ،اخل�ضراوات املجمدة  ،البذور وثمار اجلوز ما عدا
ال�شوكوالتة والقهوة والفطر املعالج وم�سحوق الفطر ومنتجات الألبان (ما عدا امل�شروبات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دول �آ�سيا هولدجنز بي تي ئي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1 :والي�ش �سرتيت  ، 01-32 #غوكو تاور � 078881 ،سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :التميمي والربواين وم�شاركوهم 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  109 :ر.ب � 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140238 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
احلبوب والأطعمة اخلفيفة التي �أ�سا�سها احلبوب  ،احللويات املجمدة  ،احلبوب التي ال
تت�أثر بالتخزين واملعاجلة  ،احلبوب املجمدة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دول �آ�سيا هولدجنز بي تي ئي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1 :والي�ش �سرتيت  ، 01-32 #غوكو تاور � 078881 ،سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :التميمي والربواين وم�شاركوهم 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  109 :ر.ب � 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140241 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ع�صائر الأنانا�س  ،الع�صائر التي �أ�سا�سها الأنانا�س وامل�شروبات التي حتتوي على ع�صري
الأنانا�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دول �آ�سيا هولدجنز بي تي ئي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1 :والي�ش �سرتيت  ، 01-32 #غوكو تاور � 078881 ،سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :التميمي والربواين وم�شاركوهم 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  109 :ر.ب � 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140242 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفي�سة �أو املطلية بها غري
الواردة فـي فئات �أخرى  ،املجوهرات والأحجار الكرمية � ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات قيا�س
الوقت الدقيقة  ،ذهب � ،أملا�س � ،أ�ساور (جموهرات)  ،دبابي�س للزينة (جموهرات)  ،قالئد
�سل�سلية (جموهرات)  ،حلي متدلية �صغرية (جموهرات) � ،أقراط  ،علب للمجوهرات ،
قالئد (جموهرات)  ،حلي (جموهرات)  ،خوامت (جموهرات)  ،حلي �صغرية (جموهرات)
خلخال (جموهرات)  ،جموهرات الباجنا (جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت
مت�صلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل) � ،أحزمة (جموهرات) � ،أ�ساور للحقائب (جموهرات) ،
حلي متدلية (جموهرات)  ،نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفي�سة � ،صناديق من معادن نفي�سة
هياكل جذعية من معادن نفي�سة  ،قطع نقدية  ،زمامات (مرابط) �أكمام  ،ميداليات كبرية
(جموهرات)  ،دبابي�س حلي  ،بالتني (فلز) � ،أحجار �شبه كرمية  ،حلي ف�ضية � ،ساعات ،
�أ�شغال فنية من معادن نفي�سة � ،ساعات يد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جموهرات داما�س �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1522 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :التميمي والربواين وم�شاركوهم		
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  109 :ر.ب � 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140006 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أنظمة التحكم الإلكرتونية فـي التعليق لل�سيارات واملركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جينريال موتورز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  300 :ريني�سان�س �سنرت  ,ديرتويت  ,ميت�شيغان , 3000- 48265 ,
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140074 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
نظام التحكم فـي الدفع الكهربائي لل�سيارات واملركبات الكهربائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جينريال موتورز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  300 :ريني�سان�س �سنرت  ,ديرتويت  ,ميت�شيغان , 3000- 48265 ,
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140077 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أنظمة التحكم الإلكرتوين فـي التوجيه لل�سيارات واملركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جينريال موتورز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  300 :ريني�سان�س �سنرت ديرتويت ميت�شغان  , 3000 - 48265الواليات
املتحدة االمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140111 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأجهزة والأدوات العلمية  ،واملالحية  ،وامل�ساحية  ،وللت�صوير الفوتوغرافـي  ،وال�سينمائية ،
والب�صرية � ،أجهزة و�أدوات الوزن  ،القيا�س  ،و�إر�سال اال�شارات  ،واملراقبة (الإ�شراف) ،
و�أجهزة و�أدوات الإنقاذ والتعليم � ،أجهزة ومعدات تو�صيل  ،الت�شغيل  ،التحويل  ،التجميع
التنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية � ،أجهزة الت�سجيل � ،أو الإر�سال �أو الن�سخ للأ�صوات
�أو ال�صور  ،وحامالت البيانات املغناطي�سية � ،أقرا�ص الت�سجيل  ،الأقرا�ص امل�ضغوطة ،
�أقرا�ص الفيديو الرقمية وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى� ,آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقود املعدنية � ،أجهزة ت�سجيل النقد و�آالت احل�ساب ومعدات معاجلة البيانات
و�أجهزة الكمبيوتر  ،برامج الكمبيوتر � ،أجهزة �إطفاء  ،بطاريات � ،شواحن بطاريات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :انرجايزر براندز  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  533 :ماريفايل يونيفري �سيتى درايف ا�س تى لويز ,
ميزورى  ,63141الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140112 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة الإ�ضاءة  ،والتدفئة  ،وتوليد البخار  ،والطبخ  ،والتربيد  ،والتجفيف  ،والتهوية ،
والتزويد باملياه وللغايات ال�صحية  ،امل�شاعل الكهربائية  ،امل�صابيح  ،امل�صابيح الكهربائية,
امل�صابيح التي يتم ارتدائها على الر�أ�س املحمولة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :انرجايزر براندز  ,ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  533 :ماريفايل يونيفري �سيتى درايف ا�س تى لويز ,
ميزورى  ,63141الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140113 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س  ,لبا�س القدم � ,أغطية الر�أ�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ايه فـي ايه تيك�ستيل �سانايي فـي بازار الما ليمد �شريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مركيز ماهالي�سي  29ايكيم جادي�سي رقم  ، 33باه�شيليفلري اينبو�سنا ،
ا�سطنبول  ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140114 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن � ،إداره الأعمال  ,توجيه الأعمال  ,تفعيل الن�شاط املكتبي  ,خدمات
جتميع ل�صالح الآخرين  ,املالب�س و�ألب�سة القدم و�أغطية الر�أ�س  ,لتمكني الزبائن من
املعاينة ب�شكل منا�سب و�شراء تلك الب�ضائع  ,كافة اخلدمات املذكورة �أعاله ميكن توفريها
من خالل محالت البيع بالتجزئة ومنافذ البيع باجلملة من خالل طلب كاتلوجات
بالربيد �أو بوا�سطة و�سائل الإعالم الإلكرتونية  ,على �سبيل املثال من خالل املواقع على
�شبكة الإنرتنت �أو برامج الت�سوق على �شا�شة التلفزيون .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ايـه فــي ايــه تيك�ستيــل �سانايــي فــي بــازار
المـا ليمد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مركيز ماهالي�سي  29ايكيم جادي�سي رقم  ، 33باه�شيليفلري اينبو�سنا ،
ا�سطنبول  ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140251 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الربادات وهايرب ماركت  ،ومتاجر �صغرية  ،ومنافذ بيع بالتجزئة  ،ومحالت جزارة ،
ومحالت �سوبر ماركت �صغرية وكبرية  ،ومحالت بيع فواكه وخ�ضراوات طازجة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :محمد ريا�ض و�شريكه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع رقم  4 :املعبيلــة ال�صناعيــة ال�شماليــة  ،ال�سيــب  ،محافظــة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140252 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املواد الغذائية  ،التي تتكون من م�سحوق بروتني الأرز املتحلل باملاء امل�ستخدم فـي النظام
الغذائي للر�ضع الذين يعانون من احل�سا�سية جتاه احلليب �أو بروتينات ال�صويا  ،املواد
الغذائية  ،التي تتكون من حليب الأطفال وغذاء الأطفال املكيف لال�ستخدام الطبي ،
املكمالت الغذائية والتغذوية والغذائية للر�ضع من �أجل ال�صحة العامة و �سالمه الأطفال
فـي �شكل �سائل وم�سحوق  ،حليب �أطفال  ،طعام للأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ابوت البوراتوريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :ابوت بارك رود  ،ابوت بارك ايللينوي  ,60064الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/10/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140694 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات الكبد واجلهاز اله�ضمي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البيريو ايه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ارفيد واجلرينز باكي  ، 20جوتبريج  ,ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
-277-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140697 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات الكبد واجلهاز اله�ضمي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البيريو ايه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ارفيد واجلرينز باكي  ، 20جوتبريج  ,ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140701 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات الكبد واجلهاز اله�ضمي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البيريو ايه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ارفيد واجلرينز باكي  ، 20جوتبريج  ,ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140706 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج �أمرا�ض وا�ضطرابات الكبد واجلهاز اله�ضمي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البيريو ايه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سويدية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ارفيد واجلرينز باكي  ، 20جوتبريج  ,ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 140710 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
محالت املخابز واملعجنات  ،محالت املخابز واملعجنات على الإنرتنت  ،تقدمي املعلومات
والن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�سرت بف�س انترينا�شيونال هولدينجز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  ، 4492 :دي�سريتي �سود  ،اوتوروت  ،الفال او الفال (كيبك) ات�ش  7تي
 2بي  , 7كندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل � :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2027 :ر.ب  112 :روي � ،سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 102937 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/2/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1233 :فـي 2018/3/4م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :ذروة املجد املتحدة  -ت�ضامنية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة ذروة املجد اللوج�ستية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  78 :ر.ب � ، 325 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/11/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 102937 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/2/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1233 :فـي 2018/3/4م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :ذروة املجد املتحدة  -ت�ضامنية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :روح املجد اجلديدة للتجارة  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �شنا�ص  ،حمافظة �شمال الباطنة � ،سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/11/20 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/15 :م
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 118283 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2018/9/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1250 :فـي 2018/7/1م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :علي بن حممد بن عبداللـه الربيعي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :في�صل بن �سامل امل�سني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  159 :ر.ب � ، 322 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/11/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/15 :م
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )94/7من قانــون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2008/67
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 4089 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1996/7/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  572 :فـي 1996/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بي ات�ش ا�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة بي �أت�ش ا�س �أنرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ترينيتي ت�شامربز � ,ص.ب  , 4301 :رود تـ ــاون  ,تورتـ ــوال ,
جزر العذراء الربيطانية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :جزر العذراء الربيطانية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 4090 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1996/7/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  572 :فـي 1996/4/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بي ات�ش ا�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة بي �أت�ش ا�س �أنرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ترينيتي ت�شامربز � ,ص.ب  , 4301 :رود تـ ــاون  ,تورتـ ــوال ,
جزر العذراء الربيطانية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :جزر العذراء الربيطانية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 42555 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2007/7/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  838 :فـي 2007/1/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة بي ات�ش ا�س ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة بي �أت�ش ا�س �أنرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :جزر العذراء الربيطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :ترينيتي ت�شامربز � ,ص.ب  , 4301 :رود تـ ــاون  ,تورتـ ــوال ,
جزر العذراء الربيطانية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :جزر العذراء الربيطانية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67020 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/3/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  945 :فـي 2011/1/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �أوليفر ماكي غروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة جمموعة ماكي للمطاعم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بحرينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :شقة  ، 0مبنى ي  ، 1طريق  ، 365جممع  ، 316و�سط املنامة ،
مملكة البحرين
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 95164 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/8/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1145 :فـي 2016/5/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �أوليفر ماكي غروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة جمموعة ماكي للمطاعم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بحرينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :شقة  ، 0مبنى ي  ، 1طريق  ، 365جممع  ، 316و�سط املنامة ،
مملكة البحرين
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 95165 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2016/8/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1145 :فـي 2016/5/8م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �أوليفر ماكي غروب
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة جمموعة ماكي للمطاعم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بحرينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :شقة  ، 0مبنى ي  ، 1طريق  ، 365جممع  ، 316و�سط املنامة ،
مملكة البحرين
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :البحرين
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 65913 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 4 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2011/10/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  938 :فـي 2011/2/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :آ�شالند الي�سن�سنغ �أند انتيليكت�شو ال بروبريتي ال ال �سي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالفولني الي�سن�سينغ اند انتالكتول بروبرتي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  100 :فالفولني واي  ،اليكزينغتون  ،كنتاكي  ، 40509الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/9/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 124559 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/4/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1280 :فـي 2019/2/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �سيد �أحمد وهيماجن �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :ب�شائر للخدمات الفنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  410 :ر.ب � ، 133 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/12/7 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/10 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 79945 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/3/25 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1033 :فـي 2013/11/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :توراي كيميكال كوريا انك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :توراي �أدفاني�سد ماترييالز كوريا انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �( :آي ام ا�س يو  -دونغ)  3 ، 300جوجندان  - 2رو  ،غومي � -سي ،
جيوجن�ساجنبوك  -دو  ,جمهورية كوريا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :جمهورية كوريا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/4/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 10971 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2002/1/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  706 :فـي 2001/3/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اب�سني فارما ا�س ايه ا�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اب�سني كون�سيومري هيلث كري
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  65 :كوي جورج جور�س  92100 ،بولوين  -بيالنكور  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 10972 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2002/1/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  706 :فـي 2001/3/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اب�سني فارما ا�س ايه ا�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اب�سني كون�سيومري هيلث كري
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  65 :كوي جورج جور�س  92100 ،بولوين  -بيالنكور  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 10977 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2002/1/22 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  706 :فـي 2001/3/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اب�سني فارما ا�س ايه ا�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اب�سني كون�سيومري هيلث كري
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  65 :كوي جورج جور�س  92100 ،بولوين  -بيالنكور  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/7 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 13792 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2002/11/6 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  716 :فـي 2002/1/4م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :اب�سني فارما ا�س ايه ا�س
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اب�سني كون�سيومري هيلث كري
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  65 :كوي جورج جور�س  92100 ،بولوين  -بيالنكور  ،فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/7 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 57721 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 16 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/8/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1081 :فـي 2014/12/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :بيك ت�شيلو (�إنديا) برايفيت ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيته بى �أى �سى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :فرن�سية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  14 :روجيانى دى �أ�سنري  , 92611فرن�سا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :فرن�سا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/5/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/8 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 40675 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2008/2/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  833 :فـي 2007/2/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :كو�ش ميمربين �سي�ستمز جي �إم بي �إت�ش
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :كو�ش ميمربين �سي�ستمز انك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  850 :ماين �سرتيت  ،ويلمنجتون  ،ما�سات�شو�ست�س - 01887
 ، 3388الواليات املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/30 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/16 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 23801 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/10/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  802 :فـي 2005/11/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :سيجنوم انرتنا�شونال ايه جي
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :اجنلي�ش وان اي جى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :هالدن�شرتا�س  6006 ، 4لوزن � ,سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/10/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/16 :م
-289-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 76351 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/8/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1007 :فـي 2013/4/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :املثايل الوطنية للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :ضياء جمان الوطنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  321 :ر.ب � ، 318 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/12/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/16 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 117375 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/9/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1245 :فـي 2018/5/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :متاجر �أق�سام العقار �ش.م.م
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة نيلز وعبا�س التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  450 :ر.ب � ، 114 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة  2020/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل  2020/12/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 122195 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 32 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2013/8/1 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1007 :فـي 2013/4/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :يحيى بن �إ�سماعيل بن حممد البلو�شي للتجارة واملقاوالت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فالح بن دروي�ش بن �صالح البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  311 :ر.ب � ، 311 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/11/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/16 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 128434 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/10/2 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1300 :فـي 2019/7/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :القوة املتحدة العاملية
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :الردن الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/12/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/12/16 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة ( )41مـن قانـون (نظـام) العالمـات التجاريــة
لدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخللي ــج العربيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم ، 2008/67
أ�نــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
رقـم
م
العالمة
69865 1

ا�ســم ال�شركــة
زارا �ش.م.م

تاريخ
املهنــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2011/8/21

2

 50522م�شاريع بن حمود الر�شيدي للتجارة التجارة وال�صناعة 2008/5/14

3
4

25522
24302

التجارة وال�صناعة 2001/5/19
التجارة وال�صناعة 2000/12/09

5

23164

6

56963

7
8

26471
24409

9

65872

65873 10
25492 11
5402 12
5399 13

�شركة احل�شار للتجارة �ش.م.م
بارفيومز كارون
مكتب الزهراء لل�سفر
واخلدمات �ش.م.م
مكتب الزهراء لل�سفر
واخلدمات �ش.م.م
فريز التدكامبينا نيدير الند بي فـي
دييغو نورث �أمريكا  ،انك
انتلجنت �سي�ستمز ميدل اي�ست
(م.م.ح)
انتلجنت �سي�ستمز ميدل اي�ست
(م.م.ح)
ال�صفاء للأغذية �ش.م.ع.ع
نوفارتيز أ� جي
نوفارتيز أ� جي
-292-

التجارة وال�صناعة 2000/7/25
التجارة وال�صناعة 2009/4/27
التجارة وال�صناعة 2001/10/13
التجارة وال�صناعة 2000/12/13
التجارة وال�صناعة 2010/12/12
التجارة وال�صناعة 2010/12/12
التجارة وال�صناعة 2001/5/14
التجارة وال�صناعة 1991/4/24
التجارة وال�صناعة 1991/4/24
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رقـم
م
العالمة

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

14

5396

نوفارتيز �أ جي

التجارة وال�صناعة 1991/4/24

15
16
17
18
19
20
21

67031
67029
67028
66951
66950
66955
24549

نوفارتيز �أ جي
نوفارتيز �أ جي
نوفارتيز �أ جي
نوفارتيز �أ جي
نوفارتيز �أ جي
نوفارتيز �أ جي
نوفارتيز �أ جي

2011/2/26
2011/2/26
2011/2/26
2011/2/19
2011/2/19
2011/2/19
2001/1/7

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

71188 22

مركز اللولو �ش.ذ.م.م

التجارة وال�صناعة 2011/11/16

71189
71190
71191
71192
71193

مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/11/16
2011/11/16
2011/11/16
2011/11/16
2011/11/16

71194 28

مركز اللولو �ش.ذ.م.م

التجارة وال�صناعة 2011/11/16

71195
71196
71197
71198

مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م
مركز اللولو �ش.ذ.م.م

2011/11/16
2011/11/16
2011/11/16
2011/11/16

23
24
25
26
27
29
30
31
32
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التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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رقـم
م
العالمة
5025 33

مري�سانت كومبني � 2سارل

تاريخ
املهنــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 1990/12/10

مري�سانت كومبني � 2سارل

التجارة وال�صناعة 1990/12/10

24733 35

فوجيت�سو ليمتد

التجارة وال�صناعة 2001/1/24

24734 36

فوجيت�سو ليمتد

التجارة وال�صناعة 2001/1/24

24735 37

فوجيت�سو ليمتد

التجارة وال�صناعة 2001/1/24

34

5026

ا�ســم ال�شركــة

 24563 38تويو انك مانيفاكت�شرجن كو ال تي دي التجارة وال�صناعة 2001/1/8
 24564 39تويو انك مانيفاكت�شرجن كو ال تي دي التجارة وال�صناعة 2001/1/8
 66551 40ان جي كيه �سبارك بالغ كو  .ليمتد التجارة وال�صناعة 2011/1/26
24657 41

بانا�سونيك كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2001/1/21

24672 42

بانا�سونيك كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2001/1/21

24681 43

بانا�سونيك كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2001/1/21

24682 44

بانا�سونيك كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2001/1/21

24685 45

بانا�سونيك كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2001/1/21

66587 46

بانا�سونك �إيكولوجي
�سي�ستمز كو ,ليميتد

التجارة وال�صناعة 2011/1/29

24725 47

�سوزوكي موتور كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة 2001/1/23

24615 48

ما�سرت كارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد

التجارة وال�صناعة 2001/1/17

24616 49

ما�سرت كارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد

التجارة وال�صناعة 2001/1/17
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رقـم
م
العالمة

ا�ســم ال�شركــة

24619 50

ما�سرت كارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد

التجارة وال�صناعة 2001/1/17

24799 51

ما�سرت كارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد

التجارة وال�صناعة 2001/2/4

24800 52

ما�سرت كارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد

التجارة وال�صناعة 2001/2/4

24801 53

ما�سرت كارد انرتنا�شيونال
انكوربوريتد

التجارة وال�صناعة 2001/2/4

املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

24865 54

غال�سدون غروب ليمتد �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2001/2/12

24866 55

غال�سدون غروب ليمتد �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2001/2/12

24867 56

غال�سدون غروب ليمتد �ش.م.م التجارة وال�صناعة 2001/2/12

69214 57

بالكري�شنا اند�سرتيز ليمتد

التجارة وال�صناعة 2011/11/7

69213 58

بالكري�شنا اند�سرتيز ليمتد

التجارة وال�صناعة 2011/11/7

67760 59

بالكري�شنا اند�سرتيز ليمتد

التجارة وال�صناعة 2011/11/7

69212 60

بالكري�شنا اند�سرتيز ليمتد

التجارة وال�صناعة 2011/11/7
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ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر
�إعالن جتديد العالمة التجارية رقم (  ، ) 63779املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1361
ال�صادر بتاريــخ � 23صفـ ــر 1442هـ  ،املوافـق � 11أكتوبـ ــر 2020م � ،إذ ورد كا آلتـي :
م

رقم
العالمة

1

24957

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

كانغارو اند�سرتيز  -م�ساهمة التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل
2001/2/26

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

1

63779

هانوا كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2011/4/27

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر
�إعالن جتديد العالمة التجارية رقم (  ، ) 67925املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1363
ال�صادر بتاريــخ  8ربيع الأول 1442هـ  ،املوافـق � 25أكتوبـ ــر 2020م � ،إذ ورد كالآتـي :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

1

64550

دايفر�سي  ,انك

التجارة وال�صناعة

2010/2/24

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

1

67925

هانوا كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة

2011/4/27

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر
�إعالن جتديد العالمة التجارية رقم (  ، ) 22421املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1365
ال�صادر بتاريــخ  22ربيع الأول 1442هـ  ،املوافـق  8نوفمبـ ــر 2020م � ،إذ ورد كا آلتـي :
م

رقم
العالمة

1

22422

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

كنتاكي فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز التجارة وال�صناعة
ال ال �سي

تاريخ الت�سجيل
2000/5/7

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
م

رقم
العالمة

1

22421

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

كنتاكي فرايد ت�شيكن
انرتنا�شيونال هولدينغز التجارة وال�صناعة
ال ال �سي

تاريخ الت�سجيل
2000/7/5

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى أ�ن ــه قـد وقـع خط�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر
�إعالن جتديد العالمة التجارية رقم (  ، ) 16774املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1368
ال�صادر بتاريــخ  13ربيع الثاين 1442هـ  ،املوافـق  29نوفمبـ ــر 2020م � ،إذ ورد كالآتـي :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

1

53069

ال�شركة العاملية
للمواد الغذائية �ش.م.م

التجارة وال�صناعة

2008/8/30

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

1

16774

�شركة وكاالت
العالمات التجارية
املحدودة امل�س�ؤولية

التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل
1997/8/11

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

البنك املركزي العماين
�إعـــــــــالن
ا�ستنــادا �إلـ ـ ــى املــادة رقـ ــم (  ) 48مـ ـ ــن القان ـ ــون امل�صرف ــي ال�ص ــادر باملــر�س ـ ــوم ال�سلطانـ ـ ــي
رقم  ، 2000/114يعلن البنك املركــزي العماين �أن القيمــة الإجماليــة للنقــد املت ــداول فـي
ال�سلطنـة حتـى نهاي ــة �شهر نوفمرب 2020م قـد بلغ ــت  1٫774٫418٫952/375 :ري ــال عمانـي
(مليارا و�سبعمائة و�أربعة و�سبعني مليونا و�أربعمائة وثمانية ع�شر �ألفا وت�سعمائة واثنني
وخم�سني رياال عمانيا وثالثمائة وخم�سا و�سبعني بي�سة فقط ) .

البنك املركزي العماين
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع رمال الباطنة املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة م�شاريع رمال الباطنة املتحدة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 1086496وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
�سلطنة عمان
�ص.ب  23 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االجواخ للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
االجواخ للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1496662وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�سلطنة عمان
�ص.ب  23 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-301-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عا�صفة العا�صمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة عا�صفة العا�صمة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 1098473وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
�سلطنة عمان
�ص.ب  23 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم ال�شر�س احلديثة  -تو�صية
يعلن مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�سائم ال�شر�س احلديثة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1229238وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 91616155 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-302-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حيل بني غريب للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حيل بني غريب
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1007907وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/3م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب  121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أكادميية املعلومات ال�ست�شارات �إدارة نظم املعلومات �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أكادميية املعلومات
ال�ست�شارات �إدارة نظم املعلومات �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1186236وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/12م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب  121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-303-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االختيار الأجود للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الكون  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االختيار الأجود
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1024530
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/3م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب  121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سطورة اخلبة للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سطورة
اخلبة للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1190451
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/9/24م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�سلطنة عمان
�ص.ب  2123 :ر.ب  112 :روي
هاتف رقم  22060040 :فاك�س رقم22060043:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-304-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أك�سيونا �أجوا و�سوجك�س �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أك�سيونا �أجوا و�سوجك�س �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1213972
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم 310:

�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
هاتف رقم  24991899 :فاك�س رقم24475420:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم لال�ستثمار ال�سمكي �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الدقم لال�ستثمار ال�سمكي �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1345810وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/3/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -اخلوير  -مبنى رقم  - 2835 :الطابق الثالث � -شقة رقم 310:

�ص.ب  575 :ر.ب 130 :
فاك�س رقم24475420:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-305-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضفاف املجد للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة �ضفاف املجد للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 1066731وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/30م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب  151 :ر.ب � 418 :سناو
هاتف رقم  95806298 - 99221971 :فاك�س رقم25771572:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�سائم هرمز للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ن�سائم هرمز للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1261556وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم  - 3745 :جممع رقم 237 :
مبنى رقم  - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم 22 :
�ص.ب  1546 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99370407 - 24595913 :فاك�س رقم24595912:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-306-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة النوا�س الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهرة النوا�س
الوطنية �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1236366وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/9/16م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1688 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 92503588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل الألوان الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عامل الألوان الذهبية
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1283997وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 93025280 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-307-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي �صالن للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وادي �صالن للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 3188345وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 93025280 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الهند�سة الفنية لت�صنيع وبيع املنتجات احلديدية واخل�شبية �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الهند�سة الفنية لت�صنيع
وبيع املنتجات احلديدية واخل�شبية �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1331941وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب  70 :ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم 26857087 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-308-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبناء خمي�س الغيثي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبناء خمي�س الغيثي
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1188688
وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب  70 :ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم 26857087 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خالد �سيف �سعيد احلو�سني و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خالد �سيف �سعيد احلو�سني
و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1140970وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب  70 :ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم 26857087 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-309-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ذروة املجد ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ذروة املجد ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1205797وللم�صفــي
وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النه�ضة املثمرة للأعمال �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النه�ضة املثمرة
للأعمال �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1299632وللم�صفــي
وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-310-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الزعابي و�أوالده  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عبداللـه بن
حممد بن عبداللـه الزعابي و�أوالده  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 3176770وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة أ�مــام
الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سار ال�شم�س احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سار ال�شم�س
احلديثة للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1152504
وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-311-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرتفعات حريط املتحدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرتفعات حريط املتحدة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1256166
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/2م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية ابن خلدون
�ص.ب  2875 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 23293548 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جناح الليل للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جناح الليل للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1255108وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/11/30م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام
الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية ابن خلدون
�ص.ب  2875 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 23293548 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-312-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة امتداد عوقد املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امتداد عوقد املتحدة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1223753
وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية ابن خلدون
�ص.ب  2875 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 23293548 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مراحب اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مراحب اجلزيرة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 2232545وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/8/2م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية ابن خلدون
�ص.ب  2875 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 92355943 - 23293548:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-313-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بخيت �سهيل �سامل الربعمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بخيت �سهيل �سامل
الربعمي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 2164787وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/9م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية طاقة
هاتف رقم 94536534 - 99558409:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العني الفائ�ضة للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العني الفائ�ضة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 2038544وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/2م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة
�أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية طاقة
هاتف رقم 94536534 - 99558409:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-314-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ضي لل�صناعات احلرفية  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�ضي لل�صناعات
احلرفية  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1300459وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/10م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 23يوليو  -بناية طاقة
هاتف رقم 99558409:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب امل�صفوفة عمان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قلعة الأن�صب للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب امل�صفوفة عمان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قلعة الأن�صب للتجارة �ش.م.م ،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1075889وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2020/12/5م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
اخلوير ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  713 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99382788:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-315-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب امل�ساعد لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة جودة �صاللة ال�شاملة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب امل�ساعد لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جودة �صاللة ال�شاملة
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 2185402
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/30م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع 18نوفمرب  -مبنى رقم  - 58 :الطابق الثاين
�ص.ب  481 :ر.ب 211 :
هاتف رقم 92466025:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �صحار للت�سويق واخلدمات التجارية  -تو�صية
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �صحار للت�سويق واخلدمات التجارية  -تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ، 1034237وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة
�أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 97466002 - 22368462:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-316-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

مكتب املهاد لال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تكوين املعمارية �ش.م.م
يعلن مكتب املهاد لال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تكوين املعمارية �ش.م.م  ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1328128وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/10/11م ،
وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
العذيبة  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  800 :ر.ب 130 :
هاتف رقم 95611850 - 92235452:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب مور�ستيفنز
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
لل�شركة العمانية الدولية لل�صناعات البرتوكيماوية �ش.م.م
يعلن مكتب مور�ستيفنز �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العمانية الدولية لل�صناعات البرتوكيماوية
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1180364وفق ــا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/12/1م  ،وللم�صفــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية مطرح  -القرم � -شارع الولج � -سكة رقم  - 1013 :بناية رقم 1022 :
الدور الرابع  -مكتب رقم41:
�ص.ب  933 :ر.ب � 112 :سلطنة عمان
هاتف رقم  24061000:فاك�س رقم24061099:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-317-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�شركة براي�س وترهاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـيةل�شركة عمان الدولية لال�ستثمار والتطوير �ش.م.ع.م
تعلن �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز  -حما�سبون قانونيون � -أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة عمان
الدولية لال�ستثمار والتطوير �ش.م.ع.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1095723
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/23م  ،وللم�صفــية وح ــدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ـ ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بو�شر  -مدينة ال�سلطان قابو�س � -سالم �سكوير جنوب
الطابق الرابع  -جناح رقم 204 - 202 :
�ص.ب  3075 :ر.ب  112 :روي
هاتف رقم  24559110:فاك�س رقم24564408:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
جا�سم بن �سامل بن حممد احل�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضيافة املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن جا�سم بن �سامل بن حممد احل�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ضيافة املميزة
للتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1104581وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/17م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية خ�صب  -حمافظة م�سندم
�ص.ب  181 :ر.ب 811 :
هاتف رقم 94833883:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-318-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ضي ال�شم�س للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ضي ال�شم�س
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1195561وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/8/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 99811986:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيور ال�شتاء للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن يو�سف بن خمي�س بن �سليم ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة طيور ال�شتاء للتجارة
واخلدمات �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1223492وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/8/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية بدبد  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 96173925:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-319-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1371

�سامل بن �سليمان بن �سامل الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العا�صمة املتكاملة �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سليمان بن �سامل الرحبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العا�صمة املتكاملة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1077222وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2019/7/8م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 99222014:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سكينة بنت �إ�سماعيل بن علي املهدية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة باقة الأوركيد �ش.م.م
تعلن �سكينة بنت �إ�سماعيل بن علي املهدية أ�نـها تقــوم بت�صفية �شركة باقة الأوركيد
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1089159وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/10/25م  ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم 92112221:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية
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م�سلم بن �سهيل بن علي الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنم املعايل للتجارة �ش.م.م
يعلن م�سلم بن �سهيل بن علي الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنم املعايل للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1136659وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/7م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية �صاللة � -شارع ال�سالم � -سكة رقم37:
هاتف رقم 99584439:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�سيف بن م�سعود بن مبارك ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن عربي املتميز �ش.م.م
يعلن �سيف بن م�سعود بن مبارك ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ركن عربي
املتميز �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1324385وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/1/20م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية نزوى  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم 98889818 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مو�سى بن علي بن عزان املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الطيبات للتجارة  -تو�صية
يعلن مو�سى بن علي بن عزان املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة الطيبات للتجارة -
تو�صية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1754718وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 93300554:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
علي بن نا�صر بن علي العثماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نوافذ الرقمية لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن علي بن نا�صر بن علي العثماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة نوافذ الرقمية لتقنية
املعلومات �ش.م.م  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1209319وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/16م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم 99492889:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حميد بن �سعيد بن حممد الدغي�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزائن م�سقط للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حميد بن �سعيد بن حممد الدغي�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خزائن م�سقط
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1076808وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  428 :ر.ب 620 :
هاتف رقم 99058770:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�شركة اخلليلي والغيالين و�شركا�ؤهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد لالمتيازات �ش.م.م
تعلـن �شركة اخلليلي والغيالين و�شركا�ؤهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـتها
امل�صفـية ل�شركــة روافد لالمتيازات �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري
بالرق ــم  ، 1197234ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــية
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يعقوب بن عبداللـه بن مراد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمر امل�ستنري �ش.م.م
يعلـن يعقوب بن عبداللـه بن مراد البلو�شي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة القمر امل�ستنري للتجارة
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1208306ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
بدر بن خلف بن نا�صر الق�صابي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحوة املتحدة  -ت�ضامنية
يعلـن بدر بن خلف بن نا�صر الق�صابي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة ال�صحوة املتحدة  -ت�ضامنية ،
وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 5140757ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عيدة بنت م�صطفى بن عبداللـه البلو�شية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شالل الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
تعلـن عيدة بنت م�صطفى بن عبداللـه البلو�شية ب�صفـتها امل�صفـية ل�شركــة ال�شالل الذهبي
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ، 1637487
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــية
خري بن توفيق بن العبد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة تي�سري وخري �أبناء توفيق بن العبد الهنائي  -ت�ضامنية
يعلـن خري بن توفيق بن العبد الهنائي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة تي�سري وخري �أبناء توفيق بن
العبد الهنائي  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ، 5048613
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سجايا البداية املميزة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �سجايا البداية املميزة
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم ، 1263748
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دلة للتموين �ش.م.م
يعلـن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة دلة للتموين
�ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1089660ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن ح�سن ثوعار
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الطائف خلدمات حقول النفط والغاز �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن ح�سن ثوعار ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الطائف خلدمات حقول
النفط والغاز �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1011507ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن مويه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سعيد بن ح�سن ثوعار ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة بن مويه للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 2049902ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سلطان وحممد لال�ستثمار والتجارة �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سعيد بن ح�سن ثوعار ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �سلطان وحممد لال�ستثمار
والتجارة �ش.م.م  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1077682ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
را�شد بن فائل بن را�شد ال�ستمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الأخطبوط الأحمر للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن را�شد بن فائل بن را�شد ال�ستمي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة الأخطبوط الأحمر للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1830538ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتع الغزالن �ش.م.م
يعلـن را�شد بن فائل بن را�شد ال�ستمي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة مرتع الغزالن �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1591495ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حمود بن علي بن حمود التهامي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التهامي العاملية �ش.م.م
يعلـن حمود بن علي بن حمود التهامي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة التهامي العاملية �ش.م.م ،
وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1733222ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�أحمد بن ح�سن بن �سامل الذهلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبناء الذهلي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن �أحمد بن ح�سن بن �سامل الذهلي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة �أبناء الذهلي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 3208001ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�سامل بن را�شد بن خمي�س العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خ�ضراء اخلليج للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن را�شد بن خمي�س العربي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة خ�ضراء اخلليج للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 5071151ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�صدام بن علي بن نا�صر ال�شريقي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حدائق تنوف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صدام بن علي بن نا�صر ال�شريقي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة م�شاريع حدائق تنوف
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 5130050ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن هديب الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات خميلة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سامل بن هديب الهنائي ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة مرتفعات خميلة للتجارة -
ت�ضامنية  ،وامل�سجلـ ــة ل ـ ــدى �أمان ـ ــة ال�سج ـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ــم  ، 1029010ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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