
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1394(                                                                             ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                            وزارة الداخليـــــة
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/164  �سـادر فـــي 2021/5/24 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكـــــام 

�سوابط حجز احليوانات ال�سائبة اأو املهملة.
                                                    املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية

قـــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2021/11   �ســادر فــــي 2021/5/23 بتعديــل بعــــ�ض اأحكـــام الئحة 
�ســوؤون املوظفــــني باملجلـــ�ض العمانـــي لالخت�سا�ســـات 

الطبيـــة.
بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                   وزارة التنميــة االجتماعيــة
ملخــ�ض نظـام موؤ�س�ســـة عهـــد.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة                         
                                               وزارة العــدل وال�ســـوؤون القانونيـــة

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/5/56 باملوافقـة على تعديل عقد تاأ�سي�ض �سركـة 
مدنيـة للمحامـاة. 

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 25 �ســــــــــوال 1442هـ                                                            املـوافـــق 6 يونيـــــــو 2021م
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رقم 
ال�سفحة
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قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/5/59 باملوافقـــــة علــــى تاأ�سيــــ�ض �سركـة مدنيـة 

للمحامـاة. 

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/5/60 باملوافقـــــة علــــى تاأ�سيــــ�ض �سركـة مدنيـة 

للمحامـاة. 

                                                          وزارة العمـــــــل
اإعـــــــالن ب�ســــــاأن طلــب ت�سجيـــــــل نقــابــــــة عمــاليــــــــــة .     

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

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

                                                االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات
اإعــــالن عــــن طــــرح املناق�ســـة رقــــم 2021/15.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت امللكي االأول للرخام واجلرانيت واأعمال 

االأملنيوم واملطابخ - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريــــع النعيمــــــي الرائـــدة للتجـــارة - �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطن العمانية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفردو�ض املتكاملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون النجد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن �سامل بن �سليمان واأوالده للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الطوب االأ�سفر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء بر�سومت كاجني و�سريكاهم �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرياين احلديثة �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الدولية املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النه�شة العمرانية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شــــون �شحـــار للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور جعالن ال�شاملــة - تو�شيــــة.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خليج بركـــاء. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شالمل للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شخور احلديثة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول النه�شة الوطنية - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ريبال الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة  املحرك الف�شي خلدمات ال�شيارات �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهالء لتقنية ال�شيارات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جزيرة كمزار �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درين للتجارة وال�شناعة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شاريع املتكاملة للكيماويات البرتولية 
والتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإبراهيم الدولية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الهند�شية العمانية ال�شاملة للت�شنيع �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة موناكو - ت�شامنية.
اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�شفـيـــة ل�شركــــة م�شاريع اأبو عائ�شة املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزواوي لالأجهزة املكتبية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املرفاأ للخدمات البحرية �ش.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ليايل ودام للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة مغ�شر للتجارة - ت�شامنية.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

وزارة الداخليـــــة
قــرار وزاري

 رقـــم 2021/164
بتعديل بع�ض اأحكام �سوابط حجز احليوانات ال�سائبة اأو املهملة

ا�ستنادا اإلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 101/ 2020، 
واإلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2020/102 بتحديـــد اخت�سا�ســـات وزارة الداخلية واعتماد 

هيكلها التنظيمي، 
واإلى �سوابط حجز احليوانات ال�سائبة اأو املهملة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/485، 

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�سو�ص املواد )1( و )6( و )9( من �سوابط حجز احليوانات ال�سائبة اأو املهملة 
امل�سار اإليها، الن�سو�ص الآتية: 

املــادة ) 1 (

"فـي تطبيق اأحكام هذا القرار يق�سد باحليوانات ال�سائبة اأو املهملة الإبل، والأح�سنة، 
والأبقار، واملاعز، وال�ساأن، وكل دابة تركها مالكها اأو القائم عليها تذهب حيث ت�ساء 

دون رقابة".

املــادة ) 6 (

"حت�سل البلدية املخت�سة من �ساحب احليوان ال�سائب اأو املهمل عند ت�سلمه له، مقابل 
ما يقدم للحيوان من خدمات بالفئات الآتية:

- )15( خم�سة ع�سر ريال عمانيا يوميا عن كل راأ�ص من الإبل، اأو الأح�سنة، اأو الأبقار. 

- )5( خم�سة ريالت عمانية يوميا عن كل راأ�ص ماعز اأو �ساأن، اأو اأي دابـة اأخــرى".

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

 املــادة ) 9 (

"تفر�ص غرامة اإدارية مقدارها )20( ع�سرون ريال عمانيا على مالك احليوان ال�سائب، 

تكرار  فـي حال  الغرامة  وت�ساعف  املخت�سة،  البلدية  قبل  ت�سلمه من  املهمل عند  اأو 

املخالفة".

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  12 مـن �ســـــوال 1442هـ

املـوافـــــق : 24 مـن مايـــــــو  2021م

حمـود بـن في�سـل البو�سعيـدي

                                                                                        وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

املجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

قــــــــرار 

رقــم 2021/11

بتعديل بع�س اأحكام الئحة �صوؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

ا�ستنادا اإلى نظام املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/31،
واإلى الئحة �سوؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبيـــة ال�ســادرة بالقـــرار 

رقم 2012/31،
واإلى موافقة وزارة املالية، 

واإلى موافقة جمل�س اأمناء املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية،
وبناء عـلى مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

جتـــرى التعديـــالت املرفقـــة على الئحــة �سوؤون املوظفـني باملجلـــ�س العمانـــي لالخت�سا�ســـات 
الطبية، امل�سار اإليها.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�صــدر فـي: 11 من �صـــــوال 1442هـ
املـوافـــــق: 23 من مايـــــــو  2021م 

د. اأحمـــد بـن حممــــد بـن عبيـــد ال�صعيــدي
                                                                 وزيــــــــر ال�سحـــــــــة

                                                                      رئي�س جمل�س اأمناء املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

تعديــالت علــى بعـــ�س اأحكـــــام 

الئحة �صوؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�صا�صات الطبية

املــادة ) 1 (

فـي  الواردة  واملالية"  االإدارية  لل�سوؤون  التنفـيذي  الرئي�س  "م�ساعد  بعبارة  ي�ستبدل   -  1
عبارة  اإليها،  امل�سار  الطبية  العماين لالخت�سا�سات  باملجل�س  املوظفـني  �سوؤون  الئحة 

"نائب الرئي�س للخدمات امل�ساندة".

2 - ي�ستبدل بعبارة "و�ساغلي وظائف م�ساعدي الرئي�س" الواردة فـي املادة )46( من الئحة 
�سوؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها، عبارة "و�ساغلي 

وظائف نواب وم�ساعدي الرئي�س".

3 - ي�ستبدل بعبارة "م�ساعدو الرئي�س التنفـيذي" الواردة فـي املادة )49( من الئحة �سوؤون 
املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها، عبارة "نواب وم�ساعدو 

الرئي�س التنفـيذي".

الئحة  من   )73( املادة  فـي  الواردة  وم�ساعدوه"  التنفـيذي  "الرئي�س  بعبارة  ي�ستبدل   -  4
�سوؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها، عبارة "الرئي�س 

التنفـيذي، ونوابه وم�ساعدوه".

5 - ي�ستبدل بعبارة "م�ساعدي الرئي�س التنفـيذي" الواردة فـي املادة )84( من الئحة �سوؤون 
املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها، عبارة "نواب وم�ساعدي 

الرئي�س التنفـيذي".

املــادة ) 2 (

1 - ي�ستبدل بعبارة "م�ساعد الرئي�س التنفـيذي - رئي�س مركز املحاكاة" الواردة فـي امللحق 
رقم )4( من الئحة �سوؤون املوظفـني باملجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية امل�سار 
اإليها، عبــارة "نائــب الرئيــ�س التنفـيـــذي - م�ساعـــد الرئيــ�س التنفـيــذي - رئيــ�س مركـــز 

املحاكاة الطبي".
اأوال:  من:  كل  فـي  الواردة  الرئي�س"  وم�ساعدو  التنفـيذي  "الرئي�س  بعبارة  ي�ستبدل   -  2
"فئات  وثانيا:  ال�سلطنة"،  داخل  والتدريب  الر�سمية  املهمات  فـي  ال�سفر  بدل  "فئات 
بدل ال�سفر فـي املهمات الر�سمية خارج ال�سلطنة"، وثالثا: "فئات بدل ال�سفر للتدريب 
العماين  باملجل�س  املوظفـني  �سوؤون  الئحة  من   )9( رقم  امللحق  من  ال�سلطنة"  خارج 

لالخت�سا�سات الطبية امل�سار اإليها، عبارة "الرئي�س التنفـيذي ونوابه وم�ساعدوه".
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- 1 -

وزارة التنميــة االجتماعيــة

ملخــ�ص نظــام م�ؤ�س�سـة عهــد

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمعيات الأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14،

واإلى القرار الوزاري رقم 2021/106 باإ�سهار موؤ�س�سة عهــــــد،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة عهـــــد"، على النحو الآتي:

ا�سم امل�ؤ�س�سة: موؤ�س�سة عهــــد.

رقــم وتاريــــخ قــــرار االإ�سهـــار: 2021/106 ال�ســـادر 21 مـن �ســـــوال 1442هـ، املوافــــــق 

2 من يونيو2021م.

مقر امل�ؤ�س�سة ونطاق عملها اجلغرافـي:

مقــــر املوؤ�س�ســـة فــــي محافظـــة م�سقـــط ونطـــاق عملهـــا اجلغرافــــي كافة محافظات ال�سلطنة 

ويجوز اإن�ساء فروع للموؤ�س�سة فـي هذا النظام بقرار من املوؤ�س�ص.

اأهداف امل�ؤ�س�سة:

تهدف املوؤ�س�سة اإلى حتقيق الآتي:

1 - تعزيز قيم املواطنة والهوية والرتاث والثقافة والوطنية.

2 - دعــــــم مبـــادرات التمكيــن املجتمعـــي ، خا�ســـــة ذات العالقــــــة باملراأة والأ�سخـــا�ص 

ذوي الإعاقة والدخل املحدود.

3 - تقدمي ودعم مبادرات وخدمات الرعاية الجتماعية لالأ�سر والأفراد.

التاأهيــل والرعايــة الجتماعية  املهتمة بتقدمي خدمات  الأهلية  4 - دعم اجلمعيات 

لالأ�سرة.

5 - دعم العمل املجتمعي والإن�ساين خلدمة امل�سنني والأيتام.

اإدارة امل�ؤ�س�سة:

يتولى اإدارة املوؤ�س�ســة جمل�ص الأمناء املن�ســـو�ص عليــــه فـي املـــــادة )9( من النظــــام الأ�سا�ســــي 

للموؤ�س�سة.
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امل�ارد املالية للم�ؤ�س�سة:

تتكون املوارد املالية للموؤ�س�سة من: 

1 - املبلغ املخ�س�ص من قبل املوؤ�س�سة )1.000.000( مليون ريال عماين نقدي ويجوز 

ملا  للموؤ�س�سة لالإنفاق منه وذلك طبقا  اأي عمل يدر ربحا جمزيا  فـي  ا�ستثماره 

يراه جمل�ص الأمناء ومبوافقة املوؤ�س�ص.

2 - ريع اأموال املوؤ�س�سة العينية والنقدية.

3 - الو�سايا والهبات واأي م�ساعدات اأخرى تقدم للموؤ�س�سة وذلك طبقا ملا يراه جمل�ص 

الأمناء ويتما�سى مع اأهدافها وفق قانون اجلمعيات الأهلية.

4 - الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها جمل�ص الإدارة.

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار لـجنة قبول املحامني
رقم 2021/5/56

باملوافقة على تعديل عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،
لتاأ�سيـــــــ�س  الالزمــــــة  والإجـــراءات  ال�ســــروط  ب�ســــاأن  رقـــــم99/70  الــــوزاري  القــــرار  واإلــى 

ال�سركــات املدنيــة للمحامــاة،
واإلى قــــرار جلنــــــة قبـــــول املحاميــــن رقــــم 2017/9/47 بتاأ�سيـــــ�س �سركـــــــــة / عبدالر�ســــــا 

وعبداللـه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ) �سركـــة مدنيــة للمحاماة (،
واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2021/5 بتاريخ 2021/5/5م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــــة علــى تعديـــــل عقـــد تاأ�سيـــ�س �سركــة / عبدالر�ســا وعبداللـه للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية )�سركـــة مدنيــة للمحاماة( املرفق.

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي :  22 / 9 / 1442هـ 
املوافـــــق :   5  /  5 / 2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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تعديــل عقــد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

اأنه فـي يـــــوم الإثنيـــن  13 من جمــــــادى الأولـــــى 1442 هــــــ  املوافــــــــق 27 من دي�سمبــر 2020م 

اتفق املحامون " ال�سركاء " املذكورون اأدناه على تعديل بع�س بنود عقد تاأ�سيـــــ�س �سركــــــــة 

" عبدالر�سا وعبداللـه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية " والتي مت تاأ�سي�سها وفقا لأحكام 

قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة، حيث 

اإتفق ال�سركاء باملوافقة على خروج ال�سريك/ عبدالر�سا حيدر عبدالر�سا من ال�سركة على 

اإتفق ال�سركاء على  اأدناه ، وعليه فقد  اأن يحل محله �سريكا اآخر وفقا ملا �سوف يرد ذكره 

البنود الآتية:

اأول: تعدل املادة )1( املتعلقة با�سم ال�سركة لتقراأ كالآتي:

 يكون ا�سم ال�سركة )عبداللـه العوميري و�سريكه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية(.

ثانيا: تعدل املـادة )3( املتعلقة باأ�سماء ال�سركاء على اأن تقراأ كالآتي:

  تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني:

محل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شــمم

عماينعبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العوميري1
ولية العامرات / 
محافظة م�سقط

عمايناأحمد بن مو�سى بن هارون الزدجايل2
ولية بو�سر / 

محافظة م�سقط
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ثالثـــا: تعدل املادة )6( على اأن تقراأ كالآتي: 

اإلى )40.000(  األف ريـــال عمانـــي مق�ســـم  اأربعـــون            راأ�س مال ال�سركـــــة )40.000( 

الواحد  لل�سهم  واحد  عماين  ريال   )1( قدرها  اإ�سمية  بقيمة  �سهم  األف  اأربعون 

وتكون  �سريك(  كل  ميلكها  التي  الأ�سهم  وعدد  ال�سركاء  باأ�سماء  جدول  )مرفق 

الأ�سهم وفقا للجدول الآتي: 

رابعــــا: تعدل املادة )8( املتعلقة مبدير ال�سركة لتقراأ كالآتي:
اأ - يتولــى اإدارة ال�سركــة ال�سريك/ عبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العوميري مدير 
و�سريك، وقد اتفق ال�سركاء بالإجماع على هذا التعيني، بحيث يتولى ال�سريك 

اإدارة ال�سركة بتفوي�س مطلق ماليا واإداريا.
ب - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة 

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

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

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

4 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين وذلك 
ح�سب مقت�سيات العمل.

5 - اختيار وتعييـــن واإنهـــاء خدمــــات موظفــــي ال�سركـــة من غــــري املحاميـــــن 

وامل�ست�سارين وذلك ح�سب مقت�سيات العمل.

الن�شبةعـدد الـح�شـ�سال�شــمم

99٪)3999( عبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العوميري1

1٪)1(   اأحمد بن مو�سى بن هارون الزدجايل2
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د - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن مخالفة الأنظمة 

واللوائح اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

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

بنف�سه فـي مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها 

واأن يوجه الن�سح ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار 

ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة مخالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل 

اتفاق على خالف ذلك.

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

قبل �سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر 

يلحق بال�سركة نتيجة اعتزاله.

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

�سالحياته.

خام�شا: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س كما هي دون تعديل.

توقيع ال�شركاء

1 - عبداللـه بن نا�سر بن اأحمد العوميري                          التوقيع

2 - اأحمــــد بن مو�سـى بن هــــارون الزدجايل                               التوقيع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/5/59

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�شــاأن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�شيـ�س ال�شركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/5 بتاريخ 2021/5/5م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة على تاأ�سيــ�س �سركـــة / املعمرية والعربي و�سركاوؤهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 

)�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 22/ 9 /1442هـ 

املوافـــــق :  5  /  5  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم الثالثاء املوافق 2021/5/4 م اتفق املحامون "ال�سركاء " املذكورون اأدناه على 
تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا الأحكام قانون 
املحامــــاة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقــــم 96/108 واأحكـــام القــرار الــوزاري رقـــــم 99/70 

ال�شادر فـي �شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

القانونية )�سركة  املعمرية والعربي و�سركاوؤهم للمحاماة واال�ست�سارات  ال�سركـــة:  ا�ســم  يكـــون 
مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

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

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

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

حمل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

عمانيةفاطمة بنت عبداللـه بن حميد املعمرية1
احليل اجلنوبية  - والية ال�سيب - 

حمافظة م�سقط  

عماينخالد بن �سعيد بن عو�س العربي2
االأن�سب - والية بو�سر- 

 حمافظة م�سقط  
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة واال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 
االآخرين فـي الدعاوى واالأعمال القانونية االأخرى الكفيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 
اخلا�سة  فـي جمال احلقوق  والعمل  اأو معنوية،  مادية  كانت  �سواء  تلك احلقوق  والدفاع عن 
من  املحاماة  مبهنة  املرتبطة  االأعمال  وكل  وت�سجيلها  وحمايتها  وال�سناعية  الفكرية  بامللكية 
احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات الق�سائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان 
االإدارية االأخرى ذات االخت�سا�س الق�سائي وجهات التحقيق الر�سمية االأخرى والدفاع عنهم 
القانونية لطالبيها و�سياغة  وامل�سورة  الراأي  واإبداء  اأو عليهم  التي ترفع منهم  الدعاوى  فـي 

العقود واتخاذ االإجراءات القانونية ب�ساأنها.
مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (
تبداأ ال�سركة اأعمالها بعد تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

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

املـــادة ) 6 (
يكون راأ�س مال ال�سركة ) 10.000( ع�سرة اآاللف ريال عماين مق�سم اإلى) 10.000( ع�سرة 
الواحدة وحيث تق�سم  اأ�سمية قدرها )1( ريال عماين واحد للح�سة  اآاللف ح�سة بقيمة 

احل�س�س بالت�ساوي بني ال�سركاء على النحو االآتي:

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

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

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

الن�شبةعـدد الـح�شـ�سا�شم ال�شريكم

50٪)5000( ح�سةفاطمة بنت عبداللـه بن حميد املعمرية1

50٪)5000( ح�سةخالد بن �سعيد بن عو�س العربي2
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مدير ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

املعمرية(  بن حميد  بنت عبداللـه  املحامــية )فاطمة  مــن:  كـــل  ال�سركــة  اإدارة  يتولــى   - اأ 
مطلق.  ب�سكل  ومنفردين  متحدين  العربي(،  عو�س  بن  �سعيد  بن  )خالد  واملحامي 
اأن يكون املدراء  اآخرين مبوجب قرار ال�سركاء باالإجماع وميكن  ويجوز تعيني مدراء 

من بني ال�سركاء اأو غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحاماة.
ب - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

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

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

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

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

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

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

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

خمالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال االإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 
�سهر على االأقــل من تاريــخ االعتــزال واإال كان م�سوؤوال عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

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

املـــادة ) 9 (

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

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

الغري ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة، اأو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�شها.

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

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�شركاء  موافقة  وب�شرط  ال�شركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �شريك اأن يطلب ا�شرتداد احل�شة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.

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

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

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

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

اأن يوافق عليها ال�سركاء باالإجماع.

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

قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

ال يحق الأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء االآخرين باأي من االأعمال االآتية: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املـــادة ) 12 (

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

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �شاأن ال�شروط والإجراءات الالزمة لتاأ�شي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

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

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

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

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: فاطمة بنت عبداللـه بن حميد املعمرية                         التوقيـــع

ال�شم: خالـــــــــد بن �سعيــــــد بن عـــــو�س العبـــري                         التوقيـــع
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/5/60

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

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

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/5 بتاريخ 2021/5/5م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

وم�ست�سارون  محامون  بطاح  وعبدال�سالم  ال�سيدي  خليفة   / �سركـــة  تاأ�سيــ�س  على  املوافقــة 

قانونيون )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 22/ 9 /1442هـ 

املوافـــــق :  5  /  5  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

- 2 -

عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم ال�سبت 2021/4/10م اتفق املحامون "ال�سركاء " املذكورون اأدناه على تاأ�سي�س 
�سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام قانون املحاماة 
ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 ال�سادر فـي 

�ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

يكـــون ا�ســم ال�سركـــة: خليفــة ال�سيــدي وعبــدال�ســالم بطــاح محامـــون وم�ست�ســــارون قانونيــــون 
)�سركة مدنية للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

عمان(،  )�سلطنة  الباطنة  �سمال  محافظة  �سحار-  ولية  فـي  الرئي�سي  ال�سركــة  مركز  يكــون 
يقرره  ما  وفق  وذلك  وخارجها  ال�سلطنة  داخل  اأخرى  فروعا  تن�سئ  اأن  لل�سركـــة  ويجـــوز 

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

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

محل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

م�سريعبـد ال�سـالم بطــاح ح�سـن بطــاح 1
الهمبار - ولية �سحار - 
محافظة �سمال الباطنة

عماينخليفة بن �سعيد بن خلف ال�سيدي 2
خور ال�سيابي - ولية �سحار-  

 محافظة �سمال الباطنة  
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

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

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

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

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

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

الإدارية الأخرى ذات الخت�سا�س الق�سائي وجهات التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم 

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

العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.

مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (

تبداأ ال�سركة اأعمالها من تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.

راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة )5.000ر.ع( خم�سة اآلف ريال عمانـــــي مق�ســم اإلى )2( ح�ستني بقيمة 

ا�سمية قدرها )2.500( األفني وخم�سمائة ريـال عماين للح�ســــة الواحـــدة.

الن�شبةعدد احل�ش�سا�شم ال�شريكم

50٪)1( ح�سة واحدةعـبد ال�ســالم بطــاح ح�ســن بطـــاح 1

50٪)1( ح�سة واحدةخليفة بن �سعيد بن خلف ال�سيدي 2
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كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر
املـــادة ) 7 (

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

تغطية خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 
مدير ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (
اأ - يتولــى اإدارة ال�سركــة الفا�سل: املحامــي )عبدال�سالم بطاح ح�سن بطاح(  ويجوز تعيني 
مدير باتفاق ال�سركاء وميكن اأن يكون من بني ال�سركاء اأو غريهم من املحامني املرخ�س 

لهم مبزاولة مهنة املحاماة.

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

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

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

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

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

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

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

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

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وذلك ح�سب 

مقت�سيات العمل.

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

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.
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هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

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

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

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

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

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

نتيجة اعتزاله.

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

حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

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

املـــادة ) 10 (

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

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.
2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.
3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 
اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها

املـــادة ) 11 (
اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.
2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.
4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.
5 - �سدور حكم ق�سائي نهائي بحلها.

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

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

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

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

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

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

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

القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

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

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

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

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

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

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

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: عبد ال�ســـالم بطـــاح ح�ســـن بطــاح                                         التوقيـــع

ال�شم: خليفة بن �سعيد بن خلف ال�سيدي                                        التوقيـــع
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

�سركة ) �سوي�س بورت عمان ( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة, ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�س على هـذا الطلـب, على 

اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة بالـــوزارة 

لهـــذا الغـــر�س, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 
ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112620
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وتعبئة املياه.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليمامة الوطنية للتجارة واملقاولت �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145611

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة اجلنوب للخدمات ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب:2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143812

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

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

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

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139293

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفادي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140895

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريق م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142876

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع ون�سر الرخام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تعزيز للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142940

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عالقات عامة، خدمة ت�سهيل املعامالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلدية ظفار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143687

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأغذية املمتازة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144025

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات الأ�سماك املجففة )املاأكولت البحرية املجففة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع ال�سفاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144484

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستقبل ال�سلطنة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144724

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإمداد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

املياه والأغرا�س ال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144725

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سفلت وزفت وقار، مباين  للمباين،  قا�سية غري معدنية  اأنابيب  بناء غري معدنية،  مواد 

غري معدنية قابلة للنقل، ن�سب جم�سمات غري معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144726

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سجيل  الطاقة،  جمال  فـي  التدقيق  الطاقة،  توفري  جمال  فـي  ا�ست�سارات  الهند�سة، 

ا�ستهالك الطاقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل علي حمد احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145037

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج املعتمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145053

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، م�ستح�سرات تبخري عطور، اأعواد البخور، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية، 

مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء الرتاث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145100

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، التاأمني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدت عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145101

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات التاأمني، خدمات التاأمني، التاأمني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدت عمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145379

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة امل�سفاة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145381

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سال�سل جبال وادي احلوا�سنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145384

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سح املحيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145386

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تنظيم كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سا�س خلدمات الإلكرتونيات والربجميات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145387

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارات ال�سمود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145388

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سهية غري  مياه معدنية م�سروبات، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، م�سروبات فاحتة 

كحولية، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، م�سروبات بروتينية للريا�سيني، م�سروبات 

من الأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات 

الفواكه املجففة غري الكحولية، �ساندي )برية خملوطة مع م�سروب غري كحويل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة املتحدة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145389

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوانات حية، حيوانات تعر�س فـي حدائق احليوان، مواد غذائية للحيوانات، نخالة، 

ما�سية، م�ستح�سرات لت�سمني املا�سية، م�سحوق اأرز للعلف، غالل حبوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البالتني الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145393

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )خدمة املطاعم التي تقدم الطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهاء الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145394

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم مهاد الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145395

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج اخلر�سانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145396

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تو�سيل الطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد �سعيد دروي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145397

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات مالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145399

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد مقاعد ال�سيارات ، تظليل نوافذ ال�سيارات ،تركيب زينة ال�سيارت ،تلميع ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العجائب العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145401

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س املواقع العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفق الأعلى لتقنية املعلومات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145404

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه، مياه �سرب م�سروبات، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، مياه غازية، م�سروبات 

غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات الطاقة )خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر الرتكواز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بناء،  للمباين، جب�س مواد  نوافذ،  املباين، زجاج لوحي  للبناء، زجاج  هياكل غري معدنية 

طالءات مواد بناء، حجر للبناء، مواد ت�سقيف غري معدنية، زجاج عازل للبناء، مواد تقوية 

غري معدنية للبناء، مواد غري معدنية للبناء، األواح غري معدنية للبناء، مواد بناء حرارية 

غري معدنية، األواح لالأر�سيات اخل�سبية، اأعمدة غري معدنية للبناء، دعائم غري معدنية 

للبناء، مواد تغليف غري معدنية للبناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براعم م�سقط الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145408

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة منبع النقاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145409

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة الأملنيوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عالمة التكامل لالأملينيوم و الزجاج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145410

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع ال�ساعات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم امللكي الذهبي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145411

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن �سليمان اأحمد ال�سبيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145412

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتان ظفار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145413

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سم امل�سار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145414

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

وكالت  خدمات  العمارات،  اإدارة  العقارات،  اإدارة  العقارية،  ال�سوؤون  ال�سكنية،  وال�سقق 

العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجهة العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145415

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.PaaS البحث العلمي، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدارك للحلول الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145416

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراج لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145417

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار قري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145419

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)تاجري م�ستلزمات الأفراح وبيع الكميم وامل�سار والورد والهدايا والعطور والهدايا(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خالد امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145421
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، عطور، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفائز املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145422
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات)تاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة ، التطوير العقاري و�سراء وبيع الأرا�سي 
التطوير   ، املوؤجرة  اأو  اململوكة  العقارات  العقارات)تاأجري  وكالت  خدمات  والعقارات(، 
اململوكة  العقارات  العقارات)تاأجري  تثمني  والعقارات(،  الأرا�سي  وبيع  و�سراء  العقاري 
العقارات)تاأجري  اإدارة  والعقارات(،  الأرا�سي  وبيع  و�سراء  العقاري  التطوير   ، املوؤجرة  اأو 
العقارات اململوكة اأو املوؤجرة ، التطوير العقاري و�سراء وبيع الأرا�سي والعقارات(، مكاتب 
العقاري  التطوير   ، املوؤجرة  اأو  اململوكة  العقارات  ال�سكنية)تاأجري  وال�سقق  العقارات 
اأو  اململوكة  العقارات  عقارات،)تاأجري  املكاتب  تاأجري  والعقارات(،  الأرا�سي  وبيع  و�سراء 
العقارية)تاأجري  ال�سوؤون  والعقارات(،  الأرا�سي  وبيع  و�سراء  العقاري  التطوير   ، املوؤجرة 
اإدارة  والعقارات(،  الأرا�سي  العقاري و�سراء وبيع  التطوير   ، املوؤجرة  اأو  اململوكة  العقارات 
الأرا�سي  وبيع  و�سراء  العقاري  التطوير   ، املوؤجرة  اأو  اململوكة  العقارات  العمارات)تاأجري 
والعقارات(، تاأجري ال�سقق)تاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة ، التطوير العقاري و�سراء 

وبيع الأرا�سي والعقارات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبعاد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145426
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة، �سراويل لالأطفال.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنة �ساللة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145428
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك الوفل، حلويات، كاكاو، قهوة، كعك، �سوكولتة، توابل، فطائر حمالة بانكيك، م�سروبات 
كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معجنات، بيتزا، 
عجينة لوز، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، ب�سكويت، حلويات �سكرية، خبز بان، بوظة، 
قطع  فطائر،  كعك،  عجينة  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�س  طبيعية،  حمليات 
حلوى حلويات، ب�سكويت بالزبدة، تورتات كيك بالفواكه، فطائر حلم، معجنات مقطعة، 
م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، هالميات جلي، فواكه حلويات، 
مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  تاكو، 
بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي على مك�سرات، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

خبز بال�سوكولتة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توباز للم�ساريع املتاألقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145432

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع ال�ساعات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآل رحمة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145434

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145435

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية باأظافر اليدين، خدمات العناية باجلمال، خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تازميا التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145436

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تظليل زجاج نوافذ ال�سيارات ، زينة ال�سيارات واك�س�سوارات ال�سيارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة الثانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145437

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ستوديوهات الت�سجيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املختار ال�سيفي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145438

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية)مكاتب ال�ست�سارية الهند�سية واملعمارية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�س الباطنة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145441

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سراوات حمفوظة، فواكه حمفوظة، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املو�سم الأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145442

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سام الر�ستاق للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145443

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة لالأع�ساب الطبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سار املتطور العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145445

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رمال ينقل الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145446

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان، خدمات تقومي الأ�سنان )عيادة طب الأ�سنان(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموح الباطنة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145447

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�ستان الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145449

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العرفان العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145451

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سموخ للخدمات الرتبوية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145453

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س، خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج العوينات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145454

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات ال�سكرية، بيع الكعك، بيع ال�سوكولتة، بيع الفطائر املحالة بيع البانكيك، 

بيع بتي فور كعك، بيع قطع حلوى وحلويات، بيع املعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منى �سليمان الإ�سماعيلية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145455

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تثمري العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145456

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر)اأن�سطة الت�سميم على ال�سا�سات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن عبداللـه بن �سحي ال�سبلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145459

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج اجتماعي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املكرتث احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145462

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمري املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145466

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التطهري  املباين،  املباين، هدم  اإن�ساء  الإ�سراف على  الإن�ساء،  الداخل،  املباين من  تنظيف 

من اجلراثيم، اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية الأحياء 

املائية والب�ستنة والغابات، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوارة م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145469

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري معدات الإن�ساء، البناء، دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية، �سباكة املوا�سري، خدمات 

النجارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمز الطموح الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145473

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطحنة احلبوب والبهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرداب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145474

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احليل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145476

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات فرو�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مندرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145479

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجنات، فطائر، بيتزا، بي�ستو �سو�س، عجني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سفة ال�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145483

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع الغيار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعرو�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145484

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية، وبيع املواد ال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سام لالأعمال التجارية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145493

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)هايرب ماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املليون الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145502

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، تفعيل مواقع الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد الإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145505

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميل  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ستح�سرات  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون 

للرمو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رميا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145506

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع مواد البناء والأدوات الكهربائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأحامد حممد و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

-73-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145509

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع م�سقط املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145519

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة واآلت لتنقية املاء)جهاز تنقية املياه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلود وال�سالم للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145520

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع اأجهزة كهربائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلود وال�سالم للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145533

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة واملفرق ملواد التجميل وما مياثلها واأدوات الزينة وال�سابون وما مياثلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احتاد م�سقط املثايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145534

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية احلديثة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145535

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�سروبات بروتينية للريا�سيني)م�سروبات بروتينية للريا�سيني(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد البدري لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145536

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سخاء ورخاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145542

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمال الت�سميم الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما امللدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145545

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الريان امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145547

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)خدمات تقدمي امل�سروبات والوجبات وغريها من خدمات املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوتون لالإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145555

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركن اخلام�س للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145556

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بن غري حمم�س،  قهوة،  للقهوة،  كاكاو، منكهات  الوفل،  �سكرية، كعك  ب�سكويت، حلويات 

باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  حلويات،  �سوكولتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  كعك، 

م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، خبز، دب�س للطعام، ع�سل نحل، 

جوز الطيب، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن ا�سطناعي، حالوة طحينية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت بهزاد الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116885

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الوردة ال�سوداء املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126310

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاأكيد املتحدة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128484

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سبيب و�سركائه �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130005

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم �سيف التوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 248 ر.ب: 614، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131736

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رزات الوطنية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:700 ر.ب: 133 اخلوير اجلنوبية، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136770

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب الربجميات احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سهيل �سعيد العمري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137499

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�ساريع املحفظة املتحدة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 24 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144729

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ياقات مالب�ش، مالب�ش، مالب�ش جاهزة، مالب�ش خارجية، اأحذية لكرة القدم، اأحذية خ�سبية، 

كعوب لالأحذية، اأحذية للريا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهر بدر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144842

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، عطور زيوت طيارة، �سابون، �سابون حالقة، �سابون 

الإزالة الروائح الكريهة، �سابون م�ساد للعرق، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، م�ستح�سرات 

جتميل للرمو�ش، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الليل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�ساج للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145557

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�ساير وبوظة. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة جنائن ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145558

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب االأمل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145559

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145560

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب ت�سميم معماري هند�سي وت�سميم داخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدن لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145561

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ماء اللبان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليمامة الوطنية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145562

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العبايات الن�سائية وال�سيل، بيع املالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حنان حمد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145563

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح علي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145564

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فتى احلريجا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145565

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب �سفريات و�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سفار ال�سعدي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145572

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحلقائب  واالأحذية  اجلاهزة  واملالب�ش  التجميل  وم�ستح�سرات  والعطور  البخور  بيع 

واالإك�س�سوارات الن�سائية. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الدهاريز العامرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145573

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )العيادات الطبية املتخ�س�سة وغري املتخ�س�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيادة اخلرباء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145574

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة االأعمال املوؤقتة )اإدارة وتوجية االأعمال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة بوابة االإبداع اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145576

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامي العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145578

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، �سوي اللحوم )امل�ساكيك((.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق البحرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145580

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابيح كهربائية )االأدوات الكهربائية واالآالت ومعدات الت�سيد والبناء(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزبري ال�سمالية للكهرباء �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145582

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون ن�سائي و�سبا. 

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145583

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املعطي ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145595

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات 

تنظيم االأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجهة املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145596

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�سائية  الزينة  ومنتجات  والبخور  والعطور  والهدايا  للمالب�ش  واملفرق  باجلملة  البيع 

والت�سدير واال�سترياد. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املريان للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145600

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو ريا�ش للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145601

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيافة الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 100 ر.ب: 200، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145602

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ديكور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ريا�ش و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145603

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدلية الزلفى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145604

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة احلو�سني للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145605

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�ساعات ومرفقاتها. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالل الوهيبي للتجارة واملجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145606

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع را�سد بن نا�سر امل�سيفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145607

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين )عر�ش ال�سلع وبيعها وترويجها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجليل ال�ساد�ش �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138128

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كريدت عمان �ش.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145610

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأعالف حيوانية. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز الفـيا�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145612

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوالت البناء والت�سييد. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية البناء العاملي احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

-99-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145613

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرو�ش ال�سمال الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145615

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفرهد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145617

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فندق الدقم اجلديد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145618

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فندق الدقم اجلديد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145619

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم مطبوخة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القطب اجلنوبي املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145620

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرية الذكية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145621

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاهد التدريب املهني واالإداري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن حممد بن �سامل احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145625

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عمر بن عبدالعزيز العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145626

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطور والبخور واللبان. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار احلجر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145628

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار احلجر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145632

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اجلياد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145633

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )عيادة جلدية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145634

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلالدي وال�سيابي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145635

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأركان العربية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145638

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االآالء املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145639

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145640

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 114 ر.ب: 371، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145641

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145642

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145643

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145644

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145645

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع اللب الإنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145651

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأملنيوم )ور�ش االأملنيوم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأطل�سي للم�ساريع واخلدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145652

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش والكماليات. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ريجن�سي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145653

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد حممد هالل البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145654

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات �سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفردان لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145655

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة االأجهزة التربيد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات اجلناة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145657

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور جموهرات، حلي �سغرية للمجوهرات، دبابي�ش للزينة جموهرات، قالئد جموهرات، 

جموهرات، اأحجار كرمية، خوامت جموهرات، دبابي�ش جموهرات، علب للمجوهرات، علب 

الإهداء املجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املا�سة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145658

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم ومقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املريي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145660

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة اجلزيرة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145661

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معر�ش لبيع ال�سيارات امل�ستعملة واجلديدة. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتاج الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145662

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عازف الليل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145666

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأمنية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 212 ر.ب: 321، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145668

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع بالتجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز توا�سل العاملية لعالج النطق وال�سمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145670

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التي يزيد وزنها على 25 كغم، �سحن وتفريغ  الب�سائع  بال�سيارات )�سحن وتفريغ  النقل 

ال�سلع(، النقل باحلافالت، النقل اللوجي�ستي، النقل )�سحن وتفريغ الب�سائع التي يزيد 

وزنها على 25 كغم، �سحن وتفريغ ال�سلع، تو�سيل وجبات الطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نو�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145673

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع القهوة ومنتجاتها واالأجهزة والبيع عن طريق االأنرتنت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة معايري االبتكار للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145689

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب دوائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء تنعم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145691

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاعد للمركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفردان لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145692

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحما�ش، اإ�سافات كيميائية اإلى طني احلفر، قلويات، مواد قلوية كاوية، كيماويات �سناعية، 

كلور، حم�ش الهيدروكلوريك، هيبوكلوريت ال�سودا، اأمالح م�ستح�سرات كيميائية، كيماويات 

لتنقية املاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان كلورين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145700

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستك�سفون العرب لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1202 ر.ب: 117 الغربة ال�سمالية، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145702

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم اأو مقهى. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد عبداللـه �سامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145708

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربونزي لتكنولوجيا واملعلومات والربجمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 112 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145709

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش، ف�سيل املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم مهاب احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 314 ر.ب: 371، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145719

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستثمار اأموال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك االأهلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145720

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستثمار االأموال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البنك االأهلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145725

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخليار الكامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145732

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�ستنة، زراعة احلدائق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الورود النظرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145739

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء اجلبل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

-123-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145750

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ركن  وخدمات  الب�سائع،  وتخزين  وتغليف  وحمل  نقل  خدمات  ت�سجيل  اجلوي،  النقل 

قيادة  وخدمات  ال�سيارات،  وقوف  اأماكن  تاأجري  وخدمات  ال�سيارات،  ومواقف  ال�سيارات 

ال�سيارات والنقل ب�سيارات االأجرة. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مرامي ال�سباح التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145751

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتهيزات معدنية لالأبواب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن ال�سباح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145752
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  عر�ش،  اأجهزة  �سوت،  مكربات  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات  حا�سبة،  اآالت 
اأجزاء حا�سوب،  �سا�سات عر�ش  املودم،  اأجهزة  تعليمية، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، 
بيانات  تخزين  و�سائط  للحا�سوب،  طرفـية  اأدوات  فاأرة  حا�سوب،  برامج  مراقبة  برامج 
ب�سرية، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، وحدات معاجلة مركزية معاجلات، قارئات 
معدات معاجلة بيانات، كامريات فـيديو، مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، حا�سبات جيب، 
هواتف حممولة، برامج األعاب حا�سوب، حوا�سيب حممولة، تطبيقات برجميات احلا�سوب، 
قابلة للتنزيل، هواتف ذكية، حوا�سيب لوحية، اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري 
تلك امل�ستعملة الألعاب الفـيديو، نظارات ذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، حوا�سيب الزبون 

النحيف، برجميات الألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمزن االبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145783
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمليات  بانكيك،  حمالة  فطائر  حلويات،  �سكرية،  حلويات  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات 
طبيعية، خمائر للعجني، اأقرا�ش �سكرية حلويات، بتي فور كعك، عجينة كعك، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، نعناع للحلويات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن حمدان البلو�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145784

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، �سياالت للمالب�ش، �سراويل حتتية، �سدارات مالب�ش 

داخلية، مالب�ش كتانية، بران�ش مالب�ش، �ساالت، عباءات الكهنة، مالب�ش، قم�سان م�سرولة 

للن�ساء، بذالت، مالب�ش جاهزة، �سراويل  مالب�ش، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق، م�سدات 

لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�ش، مالب�ش خارجية، مالب�ش للمواليد، مراييل مالب�ش، 

مالب�ش،  جاكيتات  لالأحذية،  �سيور  ف�سفا�سة،  اأثواب  لل�سدر،  م�سدات  داخلية،  �سراويل 

�سراويل ا�ستحمام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو االأزهر العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145788

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدير ال�سرائب )مراجعة وتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ال�سريبية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول الرباط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145793

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحيق البيل�سان الزاهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145801

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية )حلوى عمانية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد بن خمي�ش اخلرو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132778

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفـي�ست �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ش، والية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133381

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة اآدم 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 8 ر.ب: 618، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144125
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية والأرز والتابيوكا وال�ساغو والدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة والع�سل الأ�سود واخلمرية 

وم�سحوق اخلبيز وامللح واخلردل واخلل وال�سل�سات )التوابل( والبهارات والثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النافع لالأغذية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�ساطئ، طريق الكورني�ش، جدة 21473، 
�ش.ب:12449، اململكة العربية ال�سعودية

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144588
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذات  اأحذية  طويلة،  �ساق  ذات  اأحذية  ا�ستحمام،  اأخفاف  ا�ستحمام،  �سنادل  القدم،  لبا�ش 
اأحذية،  �سنادل،  لل�ساطئ،  اأحذية  اأخفاف،  القدم،  لكرة  اأحذية  الأحذية،  فرعات  اأربطة، 

اأحذية للريا�سة، اأحذية ذات �ساق طويلة للريا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

الربيطانية،  العذراء  اجلزر  تورتول،  تاون،  رود   ،1 كاي  ويكهامز  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144767
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سعيد لإدارة وت�سغيل املطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 ا �سارع الدكتور املحروقي نا�سية البطل اأحمد عبد العزيز املهند�سني 
اجليزة، جمهورية م�سر العربية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145122
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق ما�ش لغاليني التبغ، تبغ م�سغ، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب �سجائر، 
اآلت حتمل  مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، 
فـي اجليب للف ال�سجائر، مبا�سم �سجائر، بزابيز ملبا�سم ال�سجائر، ورق �سجائر، �سيجاريلو 
�سيجار رفـيع، اأدوات تنظيف غاليني التبغ، حجارة النار ال�سوان، اأع�ساب للتدخني، منا�سب 
لغاليني �لتبغ، مما�سك لأعو�د �لثقاب، �أوعية تبغ، �سعوط، علب �سعوط، علب ثقاب، مناف�ض 
�سجائر للمدخنني، مبا�سق ملدخني التبغ، �سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية، 
حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، مبخارات فومية للمدخنني، منكهات، 
الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي  الزيوت  للتبغ، منكهات، من غري  الأ�سا�سية،  الزيوت  من غري 
ال�سجائر الإلكرتونية، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر، ال�سي�سة، اأعواد ثقاب، اأطراف من 
الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأكيا�ش تبغ، اأطراف �سجائر، مر�سحات 
فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، اأوعية غاز لولعات ال�سيجار، غاليني تبغ، رزم من ورق 

ال�سجائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

ال�سيب،  ر.ب: 111، ولية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 307، 
حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145165
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�ستيك غري معالج، ر�تنجات بوليمر�ت غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليونديل با�سيل اند�سرتيز هولدينجز بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديلفـي�سيبلني27اي،3013 اإاإ روديرتدام، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145197
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأوعية، حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة، مطاحن للمطبخ  زجاجات، حوجالت زجاجية 
غري كهربائية، مطاحن يدوية لغايات منزلية، اأطباق ورقية، اأواين خزف �سيني، مربدات 
دلء الثلج، اأواين عميقة لل�سلطة، �سحون فناجني، كوؤو�ش، اأقداح، غاليات غري كهربائية، 
مطاحن يدوية للقهوة، اأطقم قهوة اأواين مائدة، مر�سحات غري كهربائية للقهوة، اأباريق 
اأواين طهي غري  اأباريق،  الن�سيج،  الورق ول من  قهوة غري كهربائية، �سواين لي�ست من 
الزجاج، غاليات قهوة غري كهربائية، مالقط  اأو  ال�سيني  كهربائية، لفتات من اخلزف 
�لكعك  قطع  �أدو�ت  معجنات،  �أكيا�ض  �حللويات  تزيني  �أكيا�ض  كوكتيل،  خالطات  غ�سيل، 
�ملحلى �لب�سكويت، �أكو�ب من �لورق �أو �لبال�ستيك، �أباريق �ساخنة غري م�سخنة كهربائيا، 
لبادات اخلبازة، مفار�ش مو�سعية لي�ست من الورق ول من الن�سيج، علب �ساي، �سواين من 
الورق لغايات منزلية، اأطقم �ساي اأواين مائدة، اأباريق �ساي، اأدوات مائدة بخالف ال�سكاكني 
ال�سراب،  مل�ش  بال�ستيكية  اأنابيب  ال�ساي،  حلفظ  كرات  مائدة،  اأطباق  واملالعق،  وال�سوك 

مفار�ش لي�ست من الورق ول من الن�سيج للموائد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميكل كوفـي كومبني جلوبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ا�ش تي جورجي�ش هاو�ش، 6 فلور، 15 هانوفر �سكوير، 
لندن دبليو 1 ا�ش 1ات�ش ا�ش، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145198
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ض �سوكولتة، لوح من �حلبوب، حلي باحللويات لتزيني 
�لكعك، معجون �أ�سا�سه �ل�سوكولتة، م�سروبات �أ�سا�سها �لبابوجن، ب�سكويت، كعك، كارميل 
�سكاكر، علكة لي�ست لغايات طبية، �سوكولتة، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، خبز اأفرجي، 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، اأطعمة خفـيفة قائمة 
على �حلبوب، منقوعات غري طبية، منكهات للقهوة، كعك �لوفل، كاكاو، قهوة، �ساي، تو�بل، 
بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمو�د �لغذ�ئية عد �خلال�سات �لأثريية و�لزيوت 
قطر  معجنات،  معكرون  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  العطرية، 
�ل�سكر، ع�سل نحل، فطائر، �سندوي�سات، تورتات كيك بالفو�كه، م�سروبات �أ�سا�سها �لقهوة، 
ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  مثلج،  �ساي  ه�ش،  رقيق  ب�سكويت  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، املو�ش )حلوى( �سكريات، مربى احلليب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميكل كوفـي كومبني جلوبال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ا�ش تي جورجي�ش هاو�ش، 6 فلور، 15 هانوفر 

ا�ش،  ا�ش 1ات�ش  �سكوير، لندن دبليو 1 
اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145199
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فو�كه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فو�كه غري كحولية، م�ستح�سر�ت بدون 
كحول لتح�سري �مل�سروبات، خال�سات لتح�سري �مل�سروبات، ع�سائر فو�كه، �أ�سربة لتح�سري 
كحولية،  غري  كوكتيالت  كحولية،  غري  م�سروبات  ال�سودا،  ماء  ليمونا�سة،  امل�سروبات، 
�أو خ�سار خملوطة، م�سروبات غري كحولية  �سر�ب فو�كه غري كحويل، م�سروبات فو�كه 
منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات غري كحولية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميكل كوفـي كومبني جلوبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ا�ش تي جورجي�ش هاو�ش،6 فلور،15 هانوفر �سكوير، 
لندن دبليو 1 ا�ش 1ات�ش ا�ش، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145201
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للطعام،  زيوت  �سوربات،  جممدة،  فو�كه  مربيات،  حمفوظة،  فو�كه  �لزبدة،  كرمية  زبدة، 
منتجات  ر�ئب،  لنب  حي،  غري  �سمك  حلوم،  حليب،  متور،  جبنة،  �ألبان،  منتجات  ق�سدة 
للطبخ  بندورة  للطعام، خملالت، ع�سري  زيتون  زيت  بي�ش،  احلليب، مك�سرات حم�سرة، 
حلوم دو�جن غري حية، فطور حمفوظة، بقول حمفوظة، �سمك حمفوظ، جمربي غري 
حي، �سمك معلب، فو�كه معلبة، �أجفار فلفل حمفوظ، رقائق �لبطاطا قليلة �لد�سم، مركز 
طماطم، حت�سري�ت من �لفو�كه �ملعاجلة، مك�سر�ت م�سكرة، مك�سر�ت منكهة، حلم جممد، 

زيت بكر ممتاز، نقانق للهوت دوغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سونة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق الدائري ال�سرقي، حي الربوة، مبنى رقم 7056، وحدة رقم 214، 
الريا�ش 12824،الرمز الإ�سافـي 4682، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145202
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  ن�سر  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الدعاية والإعالن، عر�ش ال�سلع، تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات 
تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ش  تنظيم  لالآخرين، 
لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ش  اأخرى،  لأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين 
البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 
معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ش �سلع وخدمات الغري، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، 
الطبية،  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سونة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق الدائري ال�سرقي، حي الربوة، مبنى رقم 7056، وحدة رقم 214، 
الريا�ش 12824،الرمز الإ�سافـي 4682، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145204
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سر�ت جتميلية لال�ستحمام، ماء �لكولونيا، م�ستح�سر�ت جتميل، كرميات جتميلية، 
التجميل، عطور زيوت طيارة، رذاذ �سرباي  اللوز لأغرا�ش  عطور، �سناعة عطور، حليب 

لل�سعر، م�ستح�سرات تعطري الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �أتولييه ريفويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 66، �سارع �ل�سانزليزيه ،75008 باري�ش فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145238
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دهانات، مواد تثبيت الألوان، ورني�ش، دهانات اأملنيوم، م�سحوق اأملنيوم للدهان، دهانات مبيدة 
�سبغات  اخل�سب،  األوان  تثبيت  مواد  دهانات،  اخل�سب  طالءات  قاري،  ورني�ش  للبكترييا، 
للدهانات،  مرققات  للخ�سب،  حافظة  مواد  دهانات،  الت�سقيف  للباد  طالءات  للخ�سب، 
دهانات  للدهان،  �ملينا  ورني�ض، طالء�ت  �ملينا  �أ�سباغ، �سبغات، طالء�ت  �لالكيه،  مرققات 
دهانات  لكر،  ملون،  الدهان، خ�سب  ا�سا�سات  لل�سداأ،  م�ستح�سرات م�سادة  للنار،  مقاومة 

م�سادة للتلف اأو التلوث اأو الرت�سبات، تربنتني مرقق دهانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �آر �إيه �آر ري�سني & كيميكال اإند�سرتيز م.د.م.�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

بي  تي-  �ل  جي  رقم:  �أر�ض  بالز�،  ليك  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ات�ش 2 -تي 2 اأي، اأبراج بحريات جمريا، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/18

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145259
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ، اأكيا�ش تبغ، اأطراف �سجائر، مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، غاليني تبغ، 
تبغ م�سغ، علب �سجائر، �سجائر، منا�سب لغاليني التبغ، اأوعية تبغ، علب ثقاب، مناف�ش 

�سجائر للمدخنني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لوند جرنال تريدينج م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

علي،  جبل   ،2603  -  19 لوب  فـيو،  جافزا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145316
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

درا�سات ال�سوق، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، ن�سر ن�سو�ش الدعاية والإعالن، دعاية واإعالن، 
اأبحاث الت�سويق،  اإدارة الأعمال،  الإعالن بالراديو، العالقات العامة، خدمات امل�سورة فـي 
ا�ست�سارات الأعمال املهنية، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ش �سلع وخدمات الغري، البحث 

عن كفالة، ت�سويق، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، توزيع العينات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�سرت دي ام هيلث كري �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة باحلمرية، �ش.ب: 49777، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145317
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، الرعاية ال�سحية، امل�ساعدة الطبية، العالج الطبيعي، 
التطبيب عن  النف�ش، خدمات  الطبي، خدمات علماء  التمري�ش  التمري�ش،  خدمات دور 

بعد، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�سرت دي ام هيلث كري �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة باحلمرية، �ش.ب: 49777، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145358
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومعدات جراحية، اأجهزة واأدوات طبية، اأجهزة قيا�ش قوة العني النك�سارية افثاملومرت، 
مناظري �لعني، �أجهزة لال�ستعمال فـي �لتحاليل �لطبية، عد�سات للغرز �جلر�حي بد�ئل د�خل 

مقلة العني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تري�ساين�ض، �نك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 كوتونوود درايف ميلبيتا�ش، كاليفورنيا 95035، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145363
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومعدات جراحية، اأجهزة واأدوات طبية، اأجهزة قيا�ش قوة العني النك�سارية افثاملومرت، 
بد�ئل  للغرز �جلر�حي  �لطبية، عد�سات  �لتحاليل  فـي  �أجهزة لال�ستعمال  �لعني،  مناظري 

داخل مقلة العني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تري�ساين�ض، �نك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 كوتونوود درايف ميلبيتا�ش، كاليفورنيا 95035، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145364
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل، عتاد احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تري�ساين�ض، �نك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 كوتونوود درايف ميلبيتا�ش، كاليفورنيا 95035، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145391
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومعدات جراحية، اأجهزة واأدوات طبية، اأجهزة قيا�ش قوة العني النك�سارية افثاملومرت، 
مناظري �لعني، �أجهزة لال�ستعمال فـي �لتحاليل �لطبية، عد�سات للغرز �جلر�حي بد�ئل د�خل 

مقلة العني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تري�ساين�ض، �نك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 كوتونوود درايف ميلبيتا�ش، كاليفورنيا 95035، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145392
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل، عتاد احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تري�ساين�ض، �نك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 510 كوتونوود درايف ميلبيتا�ش، كاليفورنيا 95035، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145490
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم وتقدمي الطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فاتن الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 939 ر.ب: 133 القرم، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145496
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�تنجات بوليمر�ت غري معاجلة، بال�ستيك غري معالج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليونديل با�سيل اند�سرتيز هولدينجز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديلفـي�سيبلني27اي،3013 اإاإ روديرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145498
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�ستيك غري معالج، ر�تنجات بوليمر�ت غري معاجلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليونديل با�سيل اند�سرتيز هولدينجز بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديلفـي�سيبلني27اي،3013 اإاإ روديرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145500
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فو�كه حمفوظة، جوز هند جمفف، خ�سر�و�ت حمفوظة، خ�سر�و�ت مطبوخة، خ�سر�و�ت 
جمففة، حليب، �سمك غري حي، م�سروبات �حلليب يكون �حلليب هو �ل�سائد فـيها، منتجات 
الهند للطعام، منتجات غذائية من  احلليب، �سردين، حلوم دواجن غري حية، زيت جوز 
�ل�سمك، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك �لب�سري، 
جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سر�و�ت  معلبة،  حلوم  معلبة،  فو�كه 

الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، 
رودتاون،تورتول، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145522
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فو�كه حمفوظة، جوز هند جمفف، خ�سر�و�ت حمفوظة، خ�سر�و�ت مطبوخة، خ�سر�و�ت 
جمففة، حليب، �سمك غري حي، م�سروبات �حلليب يكون �حلليب هو �ل�سائد فـيها، منتجات 
الهند للطعام، منتجات غذائية من  احلليب، �سردين، حلوم دواجن غري حية، زيت جوز 
�ل�سمك، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك �لب�سري، 
جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سر�و�ت  معلبة،  حلوم  معلبة،  فو�كه 

الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، 
رودتاون،تورتول، جزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145523
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوز هند جمفف، خ�سر�و�ت حمفوظة، خ�سر�و�ت مطبوخة، خ�سر�و�ت جمففة، حليب، 
�حلليب،  منتجات  فـيها،  �ل�سائد  هو  �حلليب  يكون  �حلليب  م�سروبات  حي،  غري  �سمك 
�ل�سمك،  للطعام، منتجات غذ�ئية من  �لهند  زيت جوز  دو�جن غري حية،  �سردين، حلوم 
�لب�سري، فو�كه  �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك 
الهند،  جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سراوات  معلبة،  حلوم  معلبة، 

حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول، جزر 
العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145524
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، توابل بودرة، قهوة، م�ستح�سرات احلبوب، حلويات، خل، م�سروبات كاكاو 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، اأرز، �سل�سات توابل، تابيوكا، بن ا�سطناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول، جزر 
العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145525
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فو�كه حمفوظة، جوز هند جمفف، خ�سر�و�ت حمفوظة، خ�سر�و�ت مطبوخة، خ�سر�و�ت 
جمففة، حليب، �سمك غري حي، م�سروبات �حلليب يكون �حلليب هو �ل�سائد فـيها، منتجات 
الهند للطعام، منتجات غذائية من  احلليب، �سردين، حلوم دواجن غري حية، زيت جوز 
�ل�سمك، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك �لب�سري، 
جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سر�و�ت  معلبة،  حلوم  معلبة،  فو�كه 

الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول، جزر 
العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145526
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، توابل بودرة، قهوة، م�ستح�سرات احلبوب، حلويات، خل، م�سروبات كاكاو 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، اأرز، �سل�سات توابل، تابيوكا، بن ا�سطناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول، جزر 
العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145527
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فو�كه حمفوظة، جوز هند جمفف، خ�سر�و�ت حمفوظة، خ�سر�و�ت مطبوخة، خ�سر�و�ت 
جمففة، حليب، �سمك غري حي، م�سروبات �حلليب يكون �حلليب هو �ل�سائد فـيها، منتجات 
الهند للطعام، منتجات غذائية من  احلليب، �سردين، حلوم دواجن غري حية، زيت جوز 
�ل�سمك، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك �لب�سري، 
جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سر�و�ت  معلبة،  حلوم  معلبة،  فو�كه 

الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول، جزر 
العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145528
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، توابل بودرة، قهوة، م�ستح�سرات احلبوب، حلويات، خل، م�سروبات كاكاو 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، اأرز، �سل�سات توابل، تابيوكا، بن ا�سطناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي.او.بوك�ش، اوف �سور انكوبوري�سن �سينرت، رودتاون،تورتول، جزر 
العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145629
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حام�ض �للبنيك، حمليات ��سطناعية م�ستح�سر�ت كيميائية، �إنزميات لل�سناعات �لغذ�ئية، 
�سكر لل�سناعات الغذائية، لكتوز لل�سناعات الغذائية، فـيتامينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة 

الغذائية، بروتينات لال�ستخدام فـي ال�سناعة الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيد�جن كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيد�جن �سنرت، 330، دوجنهو - رو، جوجن - جو، �سيوؤول، 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145630
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات طحالب للطعام، مركز�ت �ملرق، �سوربات، جبنة، كروكيت، حلوم، �سمك غري حي، 
جلي هالم، للطعام، حلوم ال�سيد ميتة، بي�ش، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة، حلوم دواجن 
غري حية، بقول حمفوظة، �سمك حمفوظ، حلوم حمفوظة، توفو فول �سويا خممر �سمك 
معلبة،  معلبة، خ�سر�و�ت  معلبة، حلوم  فو�كه  �لب�سري،  �سمك لال�ستهالك  دقيق  معلب، 

�سبهوان حمفوظ، اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيد�جن كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيد�جن �سنرت، 330، دوجنهو - رو، جوجن - جو، �سيوؤول، 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145631
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فو�كه غري كحولية، برية، م�سروبات ع�سري فو�كه غري كحولية، م�سروبات م�سل 
امل�سروبات،  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري  كحول  بدون  م�ستح�سرات  اللنب، 
ع�سائر فو�كه، �أ�سربة لتح�سري �مل�سروبات، مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات، 
ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، م�سروبات غري كحولية، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة، مياه 

غازية، �سر�ب فو�كه غري كحويل، م�سروبات فو�كه �أو خ�سار خملوطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيد�جن كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيد�جن �سنرت، 330، دوجنهو - رو، جوجن - جو، �سيوؤول، 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145646
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو �سناعي، �سل�سات توابل، مطريات  توابل، ملح، حمليات طبيعية، بهارات، ثلج طبيعي 
اأرز،  اأقرا�ش  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  املنزلية،  للغايات  حلوم 
معجون  احلبوب،  على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سويا،  �سل�سة 

�أ�سا�سه �ل�سوكولتة، تو�بل بودرة، م�ستح�سر�ت �حلبوب، �ساي، �سوكولتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي جيه ت�سيلجيد�جن كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي جيه ت�سيلجيد�جن �سنرت، 330، دوجنهو - رو، جوجن - جو، �سيوؤول، 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145032
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 769900، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145034
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 769900، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145035
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توحيد الأعمال، تفعيل الن�شاط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 769900، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145036
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 769900، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145038
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 769900، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145039
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، اإدارة الأعمال، توجيه الأعمال، تفعيل الن�شاط املكتبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الإعالمي حلكومة اأبوظبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 769900، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143418
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سماعات لالأطباء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ثري ام كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،55144 ميني�شوتا  بول،  �شانت  روود،  2501 هد�شون  �سنرت،  ام  ثري  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144806
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق والورق املقوى واملنتجـــات امل�شنوعــــة من هذه املواد وغيــــر واردة فــــي فئـــات اأخــــرى، 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافـية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ص )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 
البال�شتيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�شيهات )الرا�شمات(، 
كتب،  م�شاند  كتب،  جتاليد  مكتبية(،  )معدات  الكتب  جتليد  واآلت  اأجهزة  ن�شاف،  ورق 
الطباعة،  حروف  م�شفات  كتالوجات،  بطاقات،  تقاومي،  كتب،  للكتب،  موؤ�شرات  كتيبات، 
كلي�شيهات،  حفر،  كلي�شيهات  نا�شخات،  بيانية،  ر�شوم  للنقل،  معدة  �شور  يوميات،  دفاتر 
مغلفات )قرطا�شية(، ن�شرات، مناذج مطبوعة، خرائط جغرافية، حم�شنات جتزيع )اأم�شاط 
كتب  تهنئة،  بطاقات  ون�شخ تخيطيطية،  بيانية  ور�شوم  تخطيط(، مطبوعات تخطيطية 
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موجزة )اأدلة(، هكتوغراف )اآلت ن�شخ باجليالتني(، بطاقات دليلية )قرطا�شية(، فهار�س، 
احلجرية،  للطباعة  حجارة  الطباعة،  اأحرف  الر�شائل،  �شواين  ن�شيجية،  غري  بطاقات 
اأ�شغال طباعة حجرية فنية، مطبوعات حجرية، جمالت )دوريات(، ورق ن�شخ )قرطا�شية(، 
قطع  دفاتر  الطباعة،  اأرقام  دفاتر،  �شحف،  دورية،  اإخبارية  ن�شرات  موجزة(،  )كتب  اأدلة 
الت�شاميم والر�شوم(  للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�شية(، كرا�شات، بنتوغراف )اأدوات ن�شخ 
)معدات ر�شم(، دوريات، �شور فوتوغرافية، �شور، اأجهزة لرتكيب ال�شور الفوتوغرافـية، 
اأو الورق املقوى، خطط )خمططات(، طوابع بريد، بطاقات بريدية،  اإعالنات من الورق 
اإعالنات كبرية، من�شورات مطبوعة، اأجهزة طباعة متنقلة )لوزام مكتبية(، حروف طباعة، 
�شور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعالنية، األبومات، لفتات من الورق اأو الورق املقوى، 
كرتونية  مواد  كرتونية،  ومطبوعات  كرتونية  م�شل�شالت  تذاكر،  للمالحظات،  تقاومي 
مطبوعة، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة.
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144807
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�شالت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  الإذاعة  الت�شالت، 
عرب الطرفيات احلا�شوبية و�شبكات الألياف الب�شرية والربقيات والتلفون، نقل الر�شائل 
ات�شالت(،  )خدمات  الإلكرتونية  الن�شرات  لوحات  خدمات  احلا�شوب،  عرب  وال�شور 
معلومات حول الت�شالت، وكالت الأنباء، خدمات النداء الآيل )عرب الراديو اأو التلفون اأو 
و�شائل الت�شال الإلكرتونية الأخرى(، توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت، توفري قنوات 
ات�شال للت�شوق عن بعد، توفري تو�شيالت خا�شة عرب �شبكة حا�شوب دولية، تاأجري معدات 
ال�شناعية، الجتماعات  البث عرب الأقمار  واأنظمة الت�شال الال�شلكي ومعدات  الت�شال 
والأقمار  الكبالت  عرب  والإر�شال  البث  خدمات  الال�شلكي،  الت�شال  خدمات  بعد،  عن 
ال�شناعية، خدمات الت�شالت عرب الأقمار ال�شناعية، معلومات حول الت�شالت والت�شال 
الال�شلكي، توجيه وربط الت�شالت، اإر�شال معلومات الن�شو�س املرئية والن�شو�س عن بعد، 
خدمات الربيد ال�شوتي، خدمات البث والإر�شال املرئي، خدمات الت�شال املرئي، خدمات 
اإر�شال الر�شائل املرئية، خدمات �شلكية، البث الال�شلكي، البث ال�شوتي، البث عرب الأقمار 
ال�شناعية، البث املرئي، البث الال�شلكي، خدمات البث عرب الإنرتنت، ال�شرتاك فـي البث 
التلفزيوين، البث ال�شوتي الرقمي، ت�شغيل مرافق البث، خدمات البث والت�شال التفاعلي، 
املتعلقة  البث  الإنرتنت، خدمات  الربامج عرب  بث  التفاعلي،  والإذاعي  التلفزيوين  البث 
اأفالم ال�شور املتحركة عرب الإنرتنت، البث ال�شوتي  بتلفزيون بروتوكول الإنرتنت، بث 
واملرئي وبث الو�شائط املتعددة عرب الإنرتنت وغريها من �شبكات الت�شالت، الت�شال عرب 
البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين، ت�شغيل �شبكات الكابالت التلفزيونية واأنظمة 
التلفزيون، خدمات التدفق املرئي وال�شوتي والتلفزيوين، تدفق التلفزيون عرب الإنرتنت، 
جميع اخلدمات التي تتكون ب�شفة اأ�شا�شية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية، وجميع 

اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144808
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابقات  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
اجلمال، حجز املقاعد للعرو�س امل�شرحية، عرو�س �شينمائية، خدمات الت�شوير الرقمي، 
الأفالم، خدمات  اإنتاج  والتعليم،  والرتبية  الرتفيه  ال�شوت، معلومات عن  ت�شجيل  اإعادة 
العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�شوير 
ال�شينما، خدمات مرا�شلي  دور  توفري جتهيزات  ال�شينمائية،  الأفالم  تاأجري  بامليكروفلم، 
الأنباء، تقدمي التقارير امل�شورة، الت�شوير الفوتوغرافـي، تنظيم حفالت )ترفيه(، اإنتاج 
واإعداد وعر�س برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�شرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، 
تاأجري  وال�شينمائي،  والتلفزيوين  الإذاعي  الرتفيه  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري 
م�شجالت الفيديو باحلافظات ال�شريطية، خدمات ا�شتديوهات الت�شجيل، توفري ت�شهيالت 
تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري  ال�شوت،  وا�شتقبال  اإر�شال  معدات  تاأجري  الرتفيه، 
تاأجري  التلفزيون،  �شتوديوهات  اأو  للم�شارح  الإ�شاءة  اأجهزة  تاأجري  ال�شينمائية،  الأفالم 
بروجكرتات )اآلت عر�س( وملحقاتها، تاأجري م�شاهد العر�س، تاأجري م�شجالت ال�شوت، 
والربامج  ال�شيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�شرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات  تاأجري 
الن�شو�س  وكتابة  ن�شر  الأفالم،  ترجمة  �شينمائية،  اا�شتديوهات  والتلفزيونية،  الإذاعية 
التذاكر )ترفيه(،  امل�شرحي، خدمات وكالت  الإنتاج  والإعالن،  الدعاية  بخالف ن�شو�س 
الفيديو،  اأ�شرطة  ت�شجيل  الفيديو،  اأ�شرطة  اإعداد  ترجمة،  الريا�شية،  املنا�شبات  توقيت 
تنظيم املباريات )ترفيه(، خدمات مو�شيقى الر�شوم املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه 
املو�شيقي واملرئي، خدمات الرتفيه ال�شمعي، خدمات تقدمي عرو�س �شمعية ب�شرية لغايات 
الرتفيه، الرتفيه التفاعلي، تنظيم الأحداث الرتفيهية، اإعداد الربامج الرتفيهية للبث، 
خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�شهيالت  توفري 
توزيع  اأخرى،  ات�شال  �شبكة  خالل  من  اأو  حا�شوب(  �شبكة  )من  مبا�شرة  املقدمة  الألعاب 
م�شل�شالت تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�شتقلة، اإخراج برامج الإذاعة 
التلفزيون، توفري املطبوعات الإلكرتونية  اأو  الأنباء للراديو  والتلفزيون، خدمات برامج 
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الفورية )غري القابلة للتنزيل(، ن�شر الكتب، ن�شر الكتب وال�شحف الإلكرتونية الفورية، 
توفري معلومات عن الأنباء، خدمات التاأليف املو�شيقي، تنظيم العرو�س خدمات متعهدي 
خدمات  املو�شيقي،  الإنتاج  الفوتوغرافـي،  الت�شوير  امل�شورة،  التقارير  تقدمي  احلفالت، 
اأ�شرطة  ت�شجيل  التلفزيوين،  الرتفيه  م�شرحية،  م�شاهد  تاأجري  الت�شجيل،  ا�شتديوهات 
الأ�شا�شـــي  هدفهــــا  التي  اخلدمات  الفئــة،  فـي  الواقعـــة  الإنتاج  خدمات  جميع  الفيديو، 
للجمهور  املرئية  الأدبية  اأو  الفنية  الأعمال  ال�شتجمام، عرو�س  اأو  الت�شليـــة  اأو  الرتفيـــه 
ال�شور  تاأليف  املتحركة،  الكرتونية  ال�شور  اإنتاج  تعليمية،  اأو  ترفيهية  اأو  ثقافية  لغايات 
الكرتونية املتحركة، خدمات الرتفيهية املو�شيقية املتحركة، اإنتاج ال�شور املتحركة، اإنتاج 
مقاطع الأفالم ال�شينمائية املتحركة، خدمات املوؤثرات اخلا�شة للر�شوم املتحركة لالأفالم 
متوا�شلة  م�شل�شالت  اإنتاج  املتحركة،  بال�شور  الرتفيهي  الإنتاج  فـي  خدمات  والفيديو، 
فـي  املتحركة ل�شتخدامها  الر�شوم  برامج  اإنتاج  املتحركة،  الر�شوم  من عرو�س مغامرات 
التلفزيون والكابل، خدمات الرتفيه املحتوية على ال�شخ�شيات اخليالية، وجميع اخلدمات 

الواقعة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144809
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــــات الدعاية والإعــــالن، اإدارة الأعمــــال، توجيـــه الأعمـــال، تفعيـــل الن�شــاط املكتبــــي، 
خدمات الإعـــالن بالراديـــو والتلفزيـــون، اخلدمـــات التي توؤديهـــا موؤ�ش�شات دعاية واإعالن 
متار�س الت�شال باجلماهري اأو الإعالن اأو ال�شهار بكل و�شائل الإعالم فيما يتعلق بكافة 
املرا�شالت  تنظيم  اأو  جتميع  اأو  حترير  اأو  ن�شخ  اأو  ت�شجيل  خدمات  اخلدمات،  اأو  ال�شلع 
والت�شجيالت اخلطية وكذلك ا�شتغالل اأو جتميع اأي بيانات ح�شابية اأو اإح�شائية، خدمات 
الدعاية والإعالن فيما يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة بالدعاية والإعالن بالراديو 
والتلفزيون، وكالت الدعاية والإعالن، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، حتديث مواد 
الدعاية والإعالن، تاأجري امل�شاحات الإعالنية، تنظيم ال�شرتاكات فـي خدمات الت�شالت 
على  �شلع  عر�س  الإعالنات،  ل�شق  التمثيل،  فناين  اأعمال  عر�س  اإدارة  الغري،  ل�شالح 
و�شائط الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، عر�س ال�شلع، الإعالن بالربيد املبا�شر، ن�شر مواد 
التجارية  للغايات  التجارية  املعار�س والعرو�س  الوثائق، تنظيم  ن�شخ  الدعاية والإعالن، 
اأو الإعالنية، التنبوؤات القت�شادية، خدمات العرو�س لغايات الدعاية والإعالن، خدمات 
املعلومات  اأو  الأخبار  اإقتطاع  خدمات  املبيعات،  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد 
اإ�ستطالعات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  ال�سحف،  فـي  املهمة 
بالراديو  الإعالن  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  ن�سر  اخلارجي،  والإعالن  الدعاية  الراأي، 
والتلفزيون، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ترويج املبيعات لالآخرين، البحث عن كفالة، 
كتابة الن�شو�س الإعالنية، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، 

وجميع اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144810
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  الواردة  غري  الريا�شية  والأدوات  اجلمبازية  الريا�شة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب 
فئات اأخرى، زينة ل�شجرة عيد امليالد، اأكيا�س م�شممة خ�شي�شا للزلجات واألواح التزلج 
على املاء، بالونات لعب، كرات للعب، م�شارب للعب، قفازات م�شارب البي�شبول )ملحقات 
لالألعاب(، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الريا�شية، األعاب لوحية، األواح ج�شمية، اأحذية 
األعاب  )لعب(،  بناء  قوالب  مالكمة،  قفازات  للرماية،  اأقوا�س  زلجات،  بها  مرتبط  تزلج 
الداما،  لعب  )�شدة(،  لعب  ورق  بنغو،  بطاقات  امليالد،  عيد  ل�شجرة  �شموع  حامالت  بناء، 
رقع �شطرجن، اأكيا�س لعبة الكريكيت، دمى، اأ�شرة للدمى، مالب�س للدمى، ر�شاعات للدمى، 
بيوت للدمى، غرف للدمى، لعبة الداما، رقع الداما، لعبة الداما، اأثقال يدوية )متارين 
اخلا�شة  الثابتة  الهوائية  للدراجات  عجالت  ريا�شية(،  )اأدوات  للكوع  واقيات  ريا�شية(، 
القدم  كرة  للعبة  �شاحات  )لعب(،  اأقرا�س طائرة  للدمى،  ر�شاعات  الريا�شية،  بالتمارين 
الداخلية، اأدوات تقليد �شوت احليوانات للعبة ال�شيد، األعاب، اأجهزة لالألعاب، كرات للعب، 
للعبة  اأكيا�س  للعب،  زجاجية  اأو  رخامية  كرات  للعب،  )اأقرا�س(  عدادات  للعب،  م�شارب 
اأو بدون عجالت، طائرات �شراعية يتعلق بها الراكب، مدافع حراب ال�شيد  الغولف، مع 
)اأدوات ريا�شية(، ع�شي هوكي، زلجات جليد، �شاحات للعبة كرة القدم الداخلية، زلجات 
اأحاجي ال�شور املقطوعة، طائرات ورقية، واقيات للركب )اأدوات  م�شتقيمة ذات عجالت، 
اأقنعة لعب، هواتف نقالة )لعب(، مركبات �شغرية، حلي للحفالت وللرق�شات  ريا�شية(، 
)هدايا للحفالت(، ح�شوات حماية )اأجزاء من املالب�س الريا�شية(، بنادق الكرات امللونة 
قبعات  ريا�شية(،  )اأجهزة  امللونة  الكرات  لبنادق  )ذخرية  ملونة  كرات  ريا�شية(،  )اأجهزة 
ورقية للحفالت، بالونات لعب، كرات لعب، ورق لعب )�شدة(، األعاب م�شنوعة من املخمل، 
يتم  لعب  مركبات  للم�شارب،  اأوتار  للم�شارب،  حيوانات  اأمعاء  م�شارب،  متحركة،  دمى 
م�شغرة  مناذج  عجالت،  ذات  زلجات  لعب(،  )اأدوات  خ�شخي�شات  ل�شلكيا،  فيها  التحكم 
ل�شخ�شيات كرتونية )األعاب(، مناذج م�شغرة ملركبات، �شكوترات )دراجات تدفع بالرجل( 
)األعاب(، األواح تزلج، زلجات جليد، زلجات م�شتقيمة ذات عجالت، زلجات ذات عجالت، 
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اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، نفاخات فقاقيع �شابون )لعب(، لعبة الدوامة )لعب(، 
�شرتات لل�شباحة، األواح للعوم اأثناء ال�شباحة، برك �شباحة )اأدوات لعب(، وترات )زعانف( 
لل�شباحة، اأرجوحات، لعبة الدوامة )لعب(، اأقنعة لعب، م�شد�شات لعب، مركبات لعب، دمى، 
دمى للحيوانات الأليفة املنزلية، مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�شلكيا، مناذج م�شغرة 
األعاب متعلقة بال�شخ�شيات اخليالية،  ملركبات، دمى �شخ�شيات من املطاط والبال�شتيك، 
حقائب  الأمواج،  ركوب  زلجات  الأمواج،  ركوب  األواح  حم�شوة،  دمى  لالألعاب،  قفازات 
م�شممة خ�شي�شا للزلجات واألواح ركوب الأمواج، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة فـي 

هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

-157-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144811

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�شوجات ومنتجــــــات الن�شيج غيــــر الواردة فـي فئات اأخرى، اأغطيـــة الفــــرا�س واملوائـــــد، 

اأغطية  اأغطية لالأ�شرة،  اأقم�شة فرا�س،  املالب�س(، بطانيات لالأ�شرة،  بيا�شات حمام )عدا 

اأقم�شة، مفار�س واقية للموائد  الورق لالأ�شرة، بيا�شات )اأغطية( لالأ�شرة، �شرا�شف،  من 

بالتجزئة،  تباع  للقبعات،  الن�شيج  من  بطانات  للمخدات،  اأغطية  للموائد(،  )بيا�شات 

بيا�شات لال�شتعمال املنزيل، اأقم�شة حمبوكة، اأغطية للمخدات، اأكيا�س للمخدات، مفار�س 

حلمام  البال�شتيك  اأو  الن�شيج  من  �شتائر  )اأن�شجة(،  مالءات  الورق،  من  لي�شت  مو�شعية 

الن�شيج  اأغطية من  �شوفـي،  قما�س  الن�شيج،  منا�شف من  )اأغطية(،  للنوم  اأكيا�س  الد�س، 

)�شائبة(  اأغطية  )�شرا�شف(،  لالأ�شرة  اأغطية  لالأثاث،  البال�شتيك  من  اأغطية  لالأثاث، 

لالأثاث، اأقم�شة، منا�شف للوجه من الن�شيج، اأن�شجة للمالب�س الن�شائية الداخلية، بطانات 

من  مناديل  الورق،  من  لي�شت  للموائد  بيا�شات  للموائد،  الن�شيج  من  مناديل  )اأن�شجة(، 

الن�شيج للموائد، اأغطية للموائد، اأغطية للموائد لي�شت من الورق، مفار�س للموائد لي�شت 

من الورق، اأقم�شة �شوفية، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة 

فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144812
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�شاط واأ�شفنج، فرا�شي )عدا فرا�شي 
التلوين اأو الدهان(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول اأو 
زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل فـي املباين(، اأوان زجاجية واأواين خزف �شيني 
للحمل(،  )قابلة  لالأطفال  ا�شتحمام  اأحوا�س  اأخرى،  فئات  فـي  واردة  غري  خزفية  واأوان 
)اأكيا�س  احللويات  تزيني  اأكيا�س  يدوية(،  )اأدوات  لل�شجاد  مناف�س  فرا�شي،  زبديات، 
حلويات(، اأوعية لال�شتعمال املنزيل اأو للمطبخ، اأكواب، اأدوات لإزالة املكياج، اأقداح، فرا�شي 
لوحي )مادة خام(، �شحون  زجاج  �شكل حيوانات،  بخاخات عطور، ح�شالت على  اأظافر، 
ح�شاء،  زبديات  �شابون،  حامالت  لل�شابون،  ت�شريف  اأوعية  �شابون،  علب  الورق،  من 
اأطباق مائدة، اأطباق مائدة ت�شتخدم ملرة واحدة، اأدوات مائدة )ما عدا ال�شكاكني وال�شوك 
املنزيل،  لال�شتخدام  �شالل  اأواين،  كهربائية،  اأ�شنان  فرا�شي  اأ�شنان،  فرا�شي  واملالعق(، 
قوارير، زبديات زجاجية، �سناديق للحلويات، �سناديق زجاجية، �سناديق للحلويات، علب 
لالأم�شاط، اأم�شاط، اأكواب من الورق اأو البال�شتيك، اأواين خزفية، قوارير، اأكواب للفواكه، 
املنتجات  وجميع  اخلفيفة،  للوجبات  �سناديق  )اأواين(،  زجاجية  قوارير  زجاجية،  اأواين 

ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144814
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة 
)الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
ال�شور،  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 
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رقمية  فيديو  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�شجيل،  اأقرا�س  مغناطي�شية،  بيانات  حامالت 
بالنقد،  التي تعمل  اآليات لالأجهزة  اأخرى،  ت�شجيل رقمية  ال�شتعمالت، و�شائط  متعددة 
برجميات  البيانات،  ملعاجلة  حا�شوبية  واأجهزة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت 
حا�شوب، اأجهزة اإخماد النريان، اأجهزة ت�شلية ت�شتعمل مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، 
جميع برامج وبرجميات احلا�شوب بغ�س النظر عن و�شائط الت�شجيل اأو و�شائل البث اأي 
حا�شوب  �شبكات  من  مفرغة  اأو  منقولة  اأو  مغناطي�شية  و�شائط  على  م�شجلة  برجميات 
املدجمة،  الأقرا�س  ت�شغيل  اأجهزة  التلفزيون،  لأجهزة  النقد  بقطع  تعمل  اآليات  بعيدة، 
اأقرا�س مدجمة )�شمعية-ب�شرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، برامج األعاب 
حا�شوب، اأجهزة لالألعاب معدة لال�شتخدام مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، اأقرا�س 
وبرامج وبرجميات األعاب حا�شوب، برامج األعاب حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج 
األعاب حا�شوب م�شجلة على اأ�شرطة )برجميات(، برامج حا�شوب للتلفزيونات التفاعلية و/
اأو لالألعاب التفاعلية و/اأو للم�شابقات، برامج وبرجميات األعاب اإلكرتونية، برامج األعاب 
األعاب فيديو مربجمة )برجميات(، علب للنظارات،  الو�شائط تفاعلية،  حا�شوب متعددة 
�شال�شل للنظارات، خيوط للنظارات، اأطر للنظارات، نظارات، قفازات للغوا�شني، قفازات 
للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم  الريا�شية،  لالألعاب  واقية  نظارات  احلوادث،  من  للوقاية 
�شماعات الراأ�س، خوذ واقية، خوذ واقية لالألعاب الريا�شة، خوذة للركوب، فواني�س �شحرية، 
معاجلة  )معدات  فاأرة  واقية،  اأقنعة  للزينة،  مغناطي�سات  مغناطي�سات،  ب�سرية،  فواني�ص 
عد�سات  للنظارات،  اأطر  للنظارات،  علب  قيا�ص(،  )اأدوات  م�ساطر  الفاأرة،  لبادات  بيانات(، 
كرتونية  �سور  متحركة،  كرتونية  �سور  �سم�سية،  نظارات  )ب�سرية(،  نظارات  للنظارات، 
متحركة قابلة للتنزيل، �شور كرتونية متحركة فـي �شكل اأفالم �شنيمائية، اأفالم كرتونية 
كرتونية  �شور  بها  م�شجل  فيديو  واأ�شرطة  اأقرا�س  املتحركة،  الر�شوم  برامج  متحركة، 
اأ�شرطة فيديو م�شجلة م�شبقا حمتوية على ق�ش�س خيالية متحركة، وجميع  متحركة، 

املنتجات ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144815
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابقات  تنظيم  والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
اجلمال، حجز املقاعد للعرو�س امل�شرحية، عرو�س �شينمائية، خدمات الت�شوير الرقمي، 
الأفالم، خدمات  اإنتاج  والتعليم،  والرتبية  الرتفيه  ال�شوت، معلومات عن  ت�شجيل  اإعادة 
العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن، عر�س متثيليات حية، الت�شوير 
ال�شينما، خدمات مرا�شلي  دور  توفري جتهيزات  ال�شينمائية،  الأفالم  تاأجري  بامليكروفلم، 
الأنباء، تقدمي التقارير امل�شورة، الت�شوير الفوتوغرافـي، تنظيم حفالت )ترفيه(، اإنتاج 
واإعداد وعر�س برامج الراديو والتلفزيون، اإنتاج العرو�س امل�شرحية، اإنتاج اأفالم الفيديو، 
تاأجري  وال�شينمائي،  والتلفزيوين  الإذاعي  الرتفيه  والتلفزيون،  الراديو  اأجهزة  تاأجري 
م�شجالت الفيديو باحلافظات ال�شريطية، خدمات ا�شتديوهات الت�شجيل، توفري ت�شهيالت 
الرتفيه، تاأجري معدات اإر�شال وا�شتقبال ال�شوت، تاأجري كامريات الفيديو، تاأجري الأفالم 
ال�شينمائية، تاأجري اأجهزة الإ�شاءة للم�شارح اأو �شتوديوهات التلفزيون، تاأجري بروجكرتات 
تاأجري  ال�شوت،  م�شجالت  تاأجري  العر�س،  م�شاهد  تاأجري  وملحقاتها،  عر�س(  )اآلت 
الإذاعية  والربامج  ال�شيناريو  كتابة  خدمات  الفيديو،  اأ�شرطة  تاأجري  الفيديو،  كامريات 
بخالف  الن�شو�س  وكتابة  ن�شر  الأفالم،  ترجمة  �شينمائية،  اا�شتديوهات  والتلفزيونية، 
توقيت  )ترفيه(،  التذاكر  وكالت  خدمات  امل�شرحي،  الإنتاج  والإعالن،  الدعاية  ن�شو�س 
تنظيم  الفيديو،  اأ�سرطة  ت�سجيل  الفيديو،  اأ�سرطة  اإعداد  ترجمة،  الريا�سية،  املنا�سبات 
املباريات )ترفيه(، خدمات مو�شيقى الر�شوم املتحركة الرتفيهية، تنظيم الرتفيه املو�شيقي 
واملرئي، خدمات الرتفيه ال�شمعي، خدمات تقدمي عرو�س �شمعية ب�شرية لغايات الرتفيه، 
توفري  للبث،  الرتفيهية  الربامج  اإعداد  الرتفيهية،  الأحداث  تنظيم  التفاعلي،  الرتفيه 
الألعاب  خدمات  والكمبيوتر،  الفيديو  األعاب  عرب  الرتفيه  خدمات  للرتفيه،  ت�شهيالت 
املقدمة مبا�شرة )من �شبكة حا�شوب( اأو من خالل �شبكة ات�شال اأخرى، توزيع م�شل�شالت 
تلفزيونية للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�شتقلة، اإخراج برامج الإذاعة والتلفزيون، 
خدمات برامج الأنباء للراديو اأو التلفزيون، توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية )غري 
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القابلة للتنزيل(، ن�شر الكتب، ن�شر الكتب وال�شحف الإلكرتونية الفورية، توفري معلومات 
احلفالت،  متعهدي  خدمات  العرو�س  تنظيم  املو�شيقي،  التاأليف  خدمات  الأنباء،  عن 
تقدمي التقارير امل�شورة، الت�شوير الفوتوغرافـي، الإنتاج املو�شيقي، خدمات ا�شتديوهات 
الت�شجيل، تاأجري م�شاهد م�شرحية، الرتفيه التلفزيوين، ت�شجيل اأ�شرطة الفيديو، جميع 
خدمات الإنتاج الواقعة فـي الفئة، اخلدمات التي هدفها الأ�شا�شي الرتفيه اأو الت�شلية اأو 
ال�شتجمام، عرو�س الأعمال الفنية اأو الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية 
اأو تعليمية، اإنتاج ال�شور الكرتونية املتحركة، تاأليف ال�شور الكرتونية املتحركة، خدمات 
ال�شينمائية  الأفالم  اإنتاج مقاطع  املتحركة،  ال�شور  اإنتاج  املتحركة،  املو�شيقية  الرتفيهية 
فـي  خدمات  والفيديو،  لالأفالم  املتحركة  للر�شوم  اخلا�شة  املوؤثرات  خدمات  املتحركة، 
مغامرات  عرو�س  من  متوا�شلة  م�شل�شالت  اإنتاج  املتحركة،  بال�شور  الرتفيهي  الإنتاج 
والكابل،  التلفزيون  فـي  ل�شتخدامها  املتحركة  الر�شوم  برامج  اإنتاج  املتحركة،  الر�شوم 
خدمات الرتفيه املحتوية على ال�شخ�شيات اخليالية، وجميع اخلدمات الواقعة فـي هذه 

الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144817
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�شالت  الكبلي،  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون،  والبث  بالراديو  الإذاعة  الت�شالت، 
عرب الطرفيات احلا�شوبية و�شبكات الألياف الب�شرية والربقيات والتلفون، نقل الر�شائل 
ات�شالت(،  )خدمات  الإلكرتونية  الن�شرات  لوحات  خدمات  احلا�شوب،  عرب  وال�شور 
معلومات حول الت�شالت، وكالت الأنباء، خدمات النداء الآيل )عرب الراديو اأو التلفون اأو 
و�شائل الت�شال الإلكرتونية الأخرى(، توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت، توفري قنوات 
ات�شال للت�شوق عن بعد، توفري تو�شيالت خا�شة عرب �شبكة حا�شوب دولية، تاأجري معدات 
ال�شناعية، الجتماعات  البث عرب الأقمار  واأنظمة الت�شال الال�شلكي ومعدات  الت�شال 
والأقمار  الكبالت  عرب  والإر�شال  البث  خدمات  الال�شلكي،  الت�شال  خدمات  بعد،  عن 
ال�شناعية، خدمات الت�شالت عرب الأقمار ال�شناعية، معلومات حول الت�شالت والت�شال 
الال�شلكي، توجيه وربط الت�شالت، اإر�شال معلومات الن�شو�س املرئية والن�شو�س عن بعد، 
خدمات الربيد ال�شوتي، خدمات البث والإر�شال املرئي، خدمات الت�شال املرئي، خدمات 
اإر�شال الر�شائل املرئية، خدمات �شلكية، البث الال�شلكي، البث ال�شوتي، البث عرب الأقمار 
ال�شناعية، البث املرئي، البث الال�شلكي، خدمات البث عرب الإنرتنت، ال�شرتاك فـي البث 
التلفزيوين، البث ال�شوتي الرقمي، ت�شغيل مرافق البث، خدمات البث والت�شال التفاعلي، 
املتعلقة  البث  الإنرتنت، خدمات  الربامج عرب  بث  التفاعلي،  والإذاعي  التلفزيوين  البث 
اأفالم ال�شور املتحركة عرب الإنرتنت، البث ال�شوتي  بتلفزيون بروتوكول الإنرتنت، بث 
واملرئي وبث الو�شائط املتعددة عرب الإنرتنت وغريها من �شبكات الت�شالت، الت�شال عرب 
البث التلفزيوين، خدمات البث التلفزيوين، ت�شغيل �شبكات الكابالت التلفزيونية واأنظمة 
التلفزيون، خدمات التدفق املرئي وال�شوتي والتلفزيوين، تدفق التلفزيون عرب الإنرتنت، 
جميع اخلدمات التي تتكون ب�شفة اأ�شا�شية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية، وجميع 

اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144818
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكتبي،  الن�شاط  تفعيل  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  والإعالن،  الدعاية  خدمات 
واإعالن  دعاية  موؤ�ش�شات  توؤديها  التي  اخلدمات  والتلفزيون،  بالراديو  الإعالن  خدمات 
متار�س الت�شال باجلماهري اأو الإعالن اأو ال�شهار بكل و�شائل الإعالم فيما يتعلق بكافة 
املرا�شالت  تنظيم  اأو  جتميع  اأو  حترير  اأو  ن�شخ  اأو  ت�شجيل  خدمات  اخلدمات،  اأو  ال�شلع 
والت�شجيالت اخلطية وكذلك ا�شتغالل اأو جتميع اأي بيانات ح�شابية اأو اإح�شائية، خدمات 
الدعاية والإعالن فيما يتعلق بخدمات اأخرى كتلك املتعلقة بالدعاية والإعالن بالراديو 
والتلفزيون، وكالت الدعاية والإعالن، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، حتديث مواد 
الدعاية والإعالن، تاأجري امل�شاحات الإعالنية، تنظيم ال�شرتاكات فـي خدمات الت�شالت 
على  �شلع  عر�س  الإعالنات،  ل�شق  التمثيل،  فناين  اأعمال  عر�س  اإدارة  الغري،  ل�شالح 
و�شائط الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، عر�س ال�شلع، الإعالن بالربيد املبا�شر، ن�شر مواد 
التجارية  للغايات  التجارية  املعار�س والعرو�س  الوثائق، تنظيم  ن�شخ  الدعاية والإعالن، 
اأو الإعالنية، التنبوؤات القت�شادية، خدمات العرو�س لغايات الدعاية والإعالن، خدمات 
املعلومات  اأو  الأخبار  اإقتطاع  خدمات  املبيعات،  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد 
ا�ستطالعات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  ال�سحف،  فـي  املهمة 
بالراديو  الإعالن  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  ن�سر  اخلارجي،  والإعالن  الدعاية  الراأي، 
والتلفزيون، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ترويج املبيعات لالآخرين، البحث عن كفالة، 
كتابة الن�شو�س الإعالنية، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، 

وجميع اخلدمات الواقعة فـي هذه الفئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144819

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  الواردة  غري  الريا�شية  والأدوات  اجلمبازية  الريا�شة  اأدوات  اللعب،  واأدوات  اللعب 

فئات اأخرى، زينة ل�شجرة عيد امليالد، اأكيا�س م�شممة خ�شي�شا للزلجات واألواح التزلج 

على املاء، بالونات لعب، كرات للعب، م�شارب للعب، قفازات م�شارب البي�شبول )ملحقات 

لالألعاب(، دراجات هوائية ثابتة للتمارين الريا�شية، األعاب لوحية، األواح ج�شمية، اأحذية 

األعاب  )لعب(،  بناء  قوالب  مالكمة،  قفازات  للرماية،  اأقوا�س  زلجات،  بها  مرتبط  تزلج 

الداما،  لعب  )�شدة(،  لعب  ورق  بنغو،  بطاقات  امليالد،  عيد  ل�شجرة  �شموع  حامالت  بناء، 

رقع �شطرجن، اأكيا�س لعبة الكريكيت، دمى، اأ�شرة للدمى، مالب�س للدمى، ر�شاعات للدمى، 

بيوت للدمى، غرف للدمى، لعبة الداما، رقع الداما، لعبة الداما، اأثقال يدوية )متارين 

اخلا�شة  الثابتة  الهوائية  للدراجات  عجالت  ريا�شية(،  )اأدوات  للكوع  واقيات  ريا�شية(، 

القدم  كرة  للعبة  �شاحات  )لعب(،  اأقرا�س طائرة  للدمى،  ر�شاعات  الريا�شية،  بالتمارين 

الداخلية، اأدوات تقليد �شوت احليوانات للعبة ال�شيد، األعاب، اأجهزة لالألعاب، كرات للعب، 

للعبة  اأكيا�س  للعب،  زجاجية  اأو  رخامية  كرات  للعب،  )اأقرا�س(  عدادات  للعب،  م�شارب 

اأو بدون عجالت، طائرات �شراعية يتعلق بها الراكب، مدافع حراب ال�شيد  الغولف، مع 

)اأدوات ريا�شية(، ع�شي هوكي، زلجات جليد، �شاحات للعبة كرة القدم الداخلية، زلجات 

اأحاجي ال�شور املقطوعة، طائرات ورقية، واقيات للركب )اأدوات  م�شتقيمة ذات عجالت، 

اأقنعة لعب، هواتف نقالة )لعب(، مركبات �شغرية، حلي للحفالت وللرق�شات  ريا�شية(، 

)هدايا للحفالت(، ح�شوات حماية )اأجزاء من املالب�س الريا�شية(، بنادق الكرات امللونة 

قبعات  ريا�شية(،  )اأجهزة  امللونة  الكرات  لبنادق  )ذخرية  ملونة  كرات  ريا�شية(،  )اأجهزة 

ورقية للحفالت، بالونات لعب، كرات لعب، ورق لعب )�شدة(، األعاب م�شنوعة من املخمل، 

يتم  لعب  مركبات  للم�شارب،  اأوتار  للم�شارب،  حيوانات  اأمعاء  م�شارب،  متحركة،  دمى 

م�شغرة  مناذج  عجالت،  ذات  زلجات  لعب(،  )اأدوات  خ�شخي�شات  ل�شلكيا،  فيها  التحكم 
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ل�شخ�شيات كرتونية )األعاب(، مناذج م�شغرة ملركبات، �شكوترات )دراجات تدفع بالرجل( 

)األعاب(، األواح تزلج، زلجات جليد، زلجات م�شتقيمة ذات عجالت، زلجات ذات عجالت، 

اأحذية تزلج مرتبط بها زلجات، نفاخات فقاقيع �شابون )لعب(، لعبة الدوامة )لعب(، 

�شرتات لل�شباحة، األواح للعوم اأثناء ال�شباحة، برك �شباحة )اأدوات لعب(، وترات )زعانف( 

لل�شباحة، اأرجوحات، لعبة الدوامة )لعب(، اأقنعة لعب، م�شد�شات لعب، مركبات لعب، دمى، 

دمى للحيوانات الأليفة املنزلية، مركبات لعب يتم التحكم فيها ل�شلكيا، مناذج م�شغرة 

األعاب متعلقة بال�شخ�شيات اخليالية،  ملركبات، دمى �شخ�شيات من املطاط والبال�شتيك، 

حقائب  الأمواج،  ركوب  زلجات  الأمواج،  ركوب  األواح  حم�شوة،  دمى  لالألعاب،  قفازات 

م�شممة خ�شي�شا للزلجات واألواح ركوب الأمواج، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة فـي 

هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144821

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملوائد،  الفرا�س  اأغطية  اأخرى،  فئات  فـي  الواردة  غري  الن�شيج  ومنتجات  املن�شوجات 

اأغطية  اأغطية لالأ�شرة،  اأقم�شة فرا�س،  املالب�س(، بطانيات لالأ�شرة،  بيا�شات حمام )عدا 

اأقم�شة، مفار�س واقية للموائد  الورق لالأ�شرة، بيا�شات )اأغطية( لالأ�شرة، �شرا�شف،  من 

بالتجزئة،  تباع  للقبعات،  الن�شيج  من  بطانات  للمخدات،  اأغطية  للموائد(،  )بيا�شات 

بيا�شات لال�شتعمال املنزيل، اأقم�شة حمبوكة، اأغطية للمخدات، اأكيا�س للمخدات، مفار�س 

حلمام  البال�شتيك  اأو  الن�شيج  من  �شتائر  )اأن�شجة(،  مالءات  الورق،  من  لي�شت  مو�شعية 

الن�شيج  اأغطية من  �شوفـي،  قما�س  الن�شيج،  منا�شف من  )اأغطية(،  للنوم  اأكيا�س  الد�س، 

)�شائبة(  اأغطية  )�شرا�شف(،  لالأ�شرة  اأغطية  لالأثاث،  البال�شتيك  من  اأغطية  لالأثاث، 

لالأثاث، اأقم�شة، منا�شف للوجه من الن�شيج، اأن�شجة للمالب�س الن�شائية الداخلية، بطانات 

من  مناديل  الورق،  من  لي�شت  للموائد  بيا�شات  للموائد،  الن�شيج  من  مناديل  )اأن�شجة(، 

الن�شيج للموائد، اأغطية للموائد، اأغطية للموائد لي�شت من الورق، مفار�س للموائد لي�شت 

من الورق، اأقم�شة �شوفية، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة 

فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144823
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�شنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�شور الفوتوغرافـية، القرطا�شية، مواد الل�شق امل�شتعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ص )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 
البال�شتيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�شيهات )الرا�شمات(، 
كتب،  م�شاند  كتب،  جتاليد  مكتبية(،  )معدات  الكتب  جتليد  واآلت  اأجهزة  ن�شاف،  ورق 
الطباعة،  حروف  م�شفات  كتالوجات،  بطاقات،  تقاومي،  كتب،  للكتب،  موؤ�شرات  كتيبات، 
كلي�شيهات،  حفر،  كلي�شيهات  نا�شخات،  بيانية،  ر�شوم  للنقل،  معدة  �شور  يوميات،  دفاتر 
مغلفات )قرطا�شية(، ن�شرات، مناذج مطبوعة، خرائط جغرافية، حم�شنات جتزيع )اأم�شاط 
كتب  تهنئة،  بطاقات  ون�شخ تخيطيطية،  بيانية  ور�شوم  تخطيط(، مطبوعات تخطيطية 
موجزة )اأدلة(، هكتوغراف )اآلت ن�شخ باجليالتني(، بطاقات دليلية )قرطا�شية(، فهار�س، 
احلجرية،  للطباعة  حجارة  الطباعة،  اأحرف  الر�شائل،  �شواين  ن�شيجية،  غري  بطاقات 
اأ�شغال طباعة حجرية فنية، مطبوعات حجرية، جمالت )دوريات(، ورق ن�شخ )قرطا�شية(، 
قطع  دفاتر  الطباعة،  اأرقام  دفاتر،  �شحف،  دورية،  اإخبارية  ن�شرات  موجزة(،  )كتب  اأدلة 
الت�شاميم والر�شوم(  للكتابة، دفاتر قطع )قرطا�شية(، كرا�شات، بنتوغراف )اأدوات ن�شخ 
)معدات ر�شم(، دوريات، �شور فوتوغرافية، �شور، اأجهزة لرتكيب ال�شور الفوتوغرافـية، 
اأو الورق املقوى، خطط )خمططات(، طوابع بريد، بطاقات بريدية،  اإعالنات من الورق 
اإعالنات كبرية، من�شورات مطبوعة، اأجهزة طباعة متنقلة )لوزام مكتبية(، حروف طباعة، 
�شور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعالنية، األبومات، لفتات من الورق اأو الورق املقوى، 
كرتونية  مواد  كرتونية،  ومطبوعات  كرتونية  م�شل�شالت  تذاكر،  للمالحظات،  تقاومي 
مطبوعة، وجميع املنتجات ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144824
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�شاط واأ�شفنج، فرا�شي )عدا فرا�شي 
التلوين اأو الدهان(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول اأو 
زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل فـي املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني 
ا�شتحمام لالأطفال )قابلة للحمل(،  اأحوا�س  اأخرى،  فـي فئات  واردة  واأواين خزفية غري 
)اأكيا�س  احللويات  تزيني  اأكيا�س  يدوية(،  )اأدوات  لل�شجاد  مناف�س  فرا�شي،  زبديات، 
حلويات(، اأوعية لال�شتعمال املنزيل اأو للمطبخ، اأكواب، اأدوات لإزالة املكياج، اأقداح، فرا�شي 
لوحي )مادة خام(، �شحون  زجاج  �شكل حيوانات،  بخاخات عطور، ح�شالت على  اأظافر، 
ح�شاء،  زبديات  �شابون،  حامالت  لل�شابون،  ت�شريف  اأوعية  �شابون،  علب  الورق،  من 
اأطباق مائدة، اأطباق مائدة ت�شتخدم ملرة واحدة، اأدوات مائدة )ما عدا ال�شكاكني وال�شوك 
املنزيل،  لال�شتخدام  �شالل  اأواين،  كهربائية،  اأ�شنان  فرا�شي  اأ�شنان،  فرا�شي  واملالعق(، 
قوارير، زبديات زجاجية، �سناديق للحلويات، �سناديق زجاجية، �سناديق للحلويات، علب 
لالأم�شاط، اأم�شاط، اأكواب من الورق اأو البال�شتيك، اأواين خزفية، قوارير، اأكواب للفواكه، 
املنتجات  وجميع  اخلفيفة،  للوجبات  �سناديق  )اأواين(،  زجاجية  قوارير  زجاجية،  اأواين 

ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144825

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 

وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة 

)الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 

ال�شور،  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 

رقمية  فيديو  اأقرا�س  مدجمة،  اأقرا�س  ت�شجيل،  اأقرا�س  مغناطي�شية،  بيانات  حامالت 

بالنقد،  التي تعمل  اآليات لالأجهزة  اأخرى،  ت�شجيل رقمية  ال�شتعمالت، و�شائط  متعددة 

برجميات  البيانات،  ملعاجلة  حا�شوبية  واأجهزة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت 

حا�شوب، اأجهزة اإخماد النريان، اأجهزة ت�شلية ت�شتعمل مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، 

جميع برامج وبرجميات احلا�شوب بغ�س النظر عن و�شائط الت�شجيل اأو و�شائل البث اأي 

حا�شوب  �شبكات  من  مفرغة  اأو  منقولة  اأو  مغناطي�شية  و�شائط  على  م�شجلة  برجميات 

املدجمة،  الأقرا�س  ت�شغيل  اأجهزة  التلفزيون،  لأجهزة  النقد  بقطع  تعمل  اآليات  بعيدة، 

اأقرا�س مدجمة )�شمعية - ب�شرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، برامج األعاب 

حا�شوب، اأجهزة لالألعاب معدة لال�شتخدام مع اأجهزة اأو �شا�شات عر�س خارجية، اأقرا�س 

وبرامج وبرجميات األعاب حا�شوب، برامج األعاب حا�شوب )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج 

األعاب حا�شوب م�شجلة على اأ�شرطة )برجميات(، برامج حا�شوب للتلفزيونات التفاعلية و/

اأو لالألعاب التفاعلية و/اأو للم�شابقات، برامج وبرجميات األعاب اإلكرتونية، برامج األعاب 

األعاب فيديو مربجمة )برجميات(، علب للنظارات،  الو�شائط تفاعلية،  حا�شوب متعددة 

�شال�شل للنظارات، خيوط للنظارات، اأطر للنظارات، نظارات، قفازات للغوا�شني، قفازات 

للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم  الريا�شية،  لالألعاب  واقية  نظارات  احلوادث،  من  للوقاية 

�شماعات الراأ�س، خوذ واقية، خوذ واقية لالألعاب الريا�شة، خوذة للركوب، فواني�س �شحرية، 
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معاجلة  )معدات  فاأرة  واقية،  اأقنعة  للزينة،  مغناطي�سات  مغناطي�سات،  ب�سرية،  فواني�ص 

عد�سات  للنظارات،  اأطر  للنظارات،  علب  قيا�ص(،  )اأدوات  م�ساطر  الفاأرة،  لبادات  بيانات(، 

كرتونية  �سور  متحركة،  كرتونية  �سور  �سم�سية،  نظارات  )ب�سرية(،  نظارات  للنظارات، 

متحركة قابلة للتنزيل، �شور كرتونية متحركة فـي �شكل اأفالم �شنيمائية، اأفالم كرتونية 

كرتونية  �شور  بها  م�شجل  فيديو  واأ�شرطة  اأقرا�س  املتحركة،  الر�شوم  برامج  متحركة، 

اأ�شرطة فيديو م�شجلة م�شبقا حمتوية على ق�ش�س خيالية متحركة، وجميع  متحركة، 

املنتجات ولوازمها الواقعة فـي هذه الفئة وغري واقعة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144867
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�شاغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�شطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�شاي  القهوة 
املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�شل�شات 
م�شحوق  كيك،  عجينة  كعك،  اإفرجني،  خبز  خبز،  ب�شكويت،  الثلج،  البهارات،  )التوابل(، 
اأ�شا�شها  خفيفة  وجبات  احلبوب،  م�شتح�شرات  )حلوى(،  كراميل  حلوى،  كيك،  كيك، 
احلبوب، علكة، رقائق )منتجات حبوب(، �شوكول، م�شروبات �شوكول مع حليب، م�شروبات 
اأ�شا�شها  م�شروبات  كاكاو،  منتجات  حليب،  مع  كاكاو  م�شروبات  كاكاو،  ال�شوكول،  اأ�شا�شها 
الكاكاو، حلويات، كعك حملى، رقائق ذرة، ب�شكويت، اأقرا�س �شكرية )حلويات(، لنب جممد 
)حلويات مثلجة(، قوالب من البقوليات عالية ن�شبة الربوتني، بوظة )اأي �شكرمي(، جلي 
املنبت  ال�شعري  فواكه )حلويات(، �شو�س )حلويات(، قطع حلوى )حلويات(، ب�شكويت من 
)امللت(، مو�شية ال�شوكول، مو�شية حلوى الفاكهة )حلويات(، موزيل، رقائق �شوفان، طعام 
اأ�شا�شه ال�شوفان، دقيق �شوفان، �شوفان مطحون، �شوفان مق�شر، فطائر حمالة )بانكيك(، 
اأقرا�س حمالة )حلويات(، حلويات فول �شوداين، حلويات بالنعناع، بو�شار، مهلبية، اأقرا�س 
اأرز، هالم ملكي، قر�شلة، وجبات خفيفة اأ�شا�شها احلبوب، �شراب )مثلجات(، اأ�شابع �شو�س 
)حلويات(، حلويات ال�شكر، تورتات )كيك بالفواكه(، كعكة الوفل، جميع املنتجات ولوازمها 

الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144868

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكحولية،  امل�شروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�شعري(  )�شراب  البرية 

لعمل  اأخرى  وم�شتح�شرات  �شراب  الفواكه،  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات 

امل�شروبات، مياه غازية، م�شروبات غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، خال�شات فواكه 

غري  فواكه  �شراب  فواكه،  ع�شائر  كحولية،  غري  فواكه  ع�شري  م�شروبات  كحولية،  غري 

)م�شروبات(،  معدنية  مياه  ليمونا�شة،  الع�شل،  اأ�شا�شها  كحولية  غري  م�شروبات  كحويل، 

خ�شراوات  ع�شري  )م�شروبات(،  طماطم  ع�شري  الينابيع(،  )ماء  ال�شحية  ال�شرب  مياه 

)م�شروبات(، ماء الليثيا، مياه طبيعية فوارة، مياه )م�شروبات(، جميع املنتجات ولوازمها 

الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144870

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شراوات حمفوظة 

واحلليب  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 

الكاكاو،  ال�سوكول، زبدة  ال�ساحلة لالأكل، زبدة لب  الزيوت والدهون  ومنتجات احلليب، 

فواكه  مثلجة،  فواكه  بال�سكر،  مغطاة  فواكه  خمفوقة،  ق�سدة  األبان(،  )منتجات  ق�سدة 

الفواكه، ق�شور فواكه، فواكه حمفوظة، لب فواكه،  جممدة، رقائق فواكه، هالم )جلي( 

حليب،  معلبة،  فواكه  الفواكه،  اأ�شا�شها  خفيفة  اأطعمة  مطبوخة،  فواكه  فواكه،  �شلطة 

بطاطا  فطائر  بطاطا،  رقائق  معالج،  �شوداين  فول  �شوداين،  فول  زبدة  حليب،  منتجات 

مقلية، لنب رائب )زبادي(، جميع املنتجات ولوازمها الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي 

فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144872
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراأ�س، مراييل )مالب�س(، �شراويل لالأطفال )مالب�س(،  املالب�س ولبا�س القدم واأغطية 
اأغطية  ا�شتحمام،  �شبا�شب  ا�شتحمام،  ا�شتحمام، �شنادل  اأرواب  بندانات )مناديل للرقبة(، 
راأ�ص لال�ستحمام، �سراويل ا�ستحمام، اأثواب ا�ستحمام، �سراويل ا�ستحمام، مالب�ص لل�ساطئ، 
م�شتديرة  )قبعات  برييه  )مالب�س(،  للنقود  اأحزمة  )مالب�س(،  اأحزمة  لل�شاطئ،  اأحذية 
م�شطحة(، مراييل لالأطفال غري م�شنوعة من الورق، و�شاحات، اأحذية، �شالت للمالب�س، 
قبعات )اأغطية للراأ�س(، مالب�س للريا�شة البدنية، معاطف، مالب�س للحفالت التنكرية، 
قفازات  القدم،  لبا�س  القدم،  للبا�س  معدنية  لوازم  )مالب�س(،  لالأذنني  اأغطية  ف�شاتني، 
)مالب�س(، قبعات، اأربطة للراأ�س )مالب�س(، اأغطية للراأ�س، جاكيتات )مالب�س(، مالب�س 
حمبوكة، قفازات، اأغطية لتدفئة اليدين )مالب�س(، مالب�س خارجية، اأفرهولت، معاطف 
جاهزة،  مالب�س  �شوفية،  كنزات  املالب�س،  جيوب  داخلية،  �شراويل  بيجامات،  خارجية، 
لفاعات، �شالت، قم�شان، اأحذية، تنانري، غطاء للعني عند النوم، �شبا�شب، قم�شان داخلية 
)مالب�س داخلية(، جوارب ق�شرية، بذلت، �شرتات، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، اأثواب 
املنتجات  للبناطيل، بناطيل، مالب�س داخلية، جميع  اأحزمة  القدم،  �شيقة، زخارف لبا�س 

ولوازمها الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144873
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  امل�شنوعة  اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  )غري  املنتجات  ال�شور،  واإطارات  واملرايا  الأثاث 
اخل�شب اأو الفلني اأو الق�شب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو ال�شندان اأو العظام اأو العاج اأو 
عظم فك احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد 
اأو من املواد البال�شتيكية، كرا�شي ذات ذراعني، حـ�شـر لتغيري حفاظات الأطفال، من�شات 
لتغيري حفاظات الأطفال، �شتائر من اخليزران، براميل غري معدنية، �شالل �شيد ال�شمك، 
معدنية  غري  دواليب  للديكور،  خرز  �شتائر  �شالل،  �شكل  على  اأ�شرة  معدنية،  غري  �شالل 
لالأ�شرة، تراكيب غري معدنية لالأ�شرة، فرا�س نوم )ما عدا البيا�شات(، اأ�شرة، هياكل اأ�شرة 
غري  �شناديق  العمل،  ن�شد  للمالزم،  معدنية  غري  ن�شد  )اأثاث(،  ن�شد  اخل�شب(،  )من 
معدنية، �شناديق من اخل�شب اأو البال�شتيك، �شتائر داخلية للنوافذ )اأثاث(، �شتائر داخلية 
م�شلعة، و�شائد، م�شاند كتب )اأثاث(، اأغطية غري معدنية للقوارير، اأغطية من اخل�شب 
للقوارير، اأدوات اإغالق غري معدنية للقوارير، منا�شب للقوارير، �شناديق من اخل�شب اأو 
البال�شتيك، م�شاند للفرا�شي، هياكل جذعية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، 
اأ�شغال خ�شبية، خزانات كتب )اأثاث(، عربات لأجهزة الكمبيوتر )اأثاث(، علب من اخل�شب 
ذات  خزانات  معدنية،  غري  �شناديق  للدمى،  �شناديق  )مقاعد(،  كرا�شي  البال�شتيك،  اأو 
اأدراج، األواح فرم )طاولت(، اأغطية غري معدنية لالأوعية، م�شابك غري معدنية للمالب�س، 
اأ�شرة لالأطفال، ن�شد )طاولت(،  اأوعية غري معدنية )للتخزين والنقل(، �شدادات فلني، 
خزانات مالب�س، خزانات مالب�س )للتخزين(، اأ�شرة هزازة لالأطفال، خزانات، حوامل غري 
لل�شتائر،  ق�شبان  لل�شتائر،  حلقات  لل�شتائر،  ق�شبان  لل�شتائر،  م�شابك  لل�شتائر،  قما�شية 
بكرات لل�شتائر، حبال زينة لل�شتائر، و�شائد، كرا�شي قابلة للطي، زخارف من البال�شتيك 
للمواد الغذائية، مكاتب قائمة، عربات طعام )اأثاث(، لوحات عر�س، قوائم عر�س، طاولت 
جتميل، كرا�شي مريحة، اإطارات تطريز، مراوح )غري كهربائية( لال�شتخدام ال�شخ�شي، 
هياكل �شغرية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، اإطارات �شور، اأثاث، حواجز 
من اخل�شب لالأثاث، رفوف لالأثاث، �شالل، مرايا حممولة باليد )مرايا للزينة(، كرا�شي 
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قابلة  للدعاية  مواد  لالأطفال،  م�شايات  الأطفال،  لعب  حلظائر  حـ�شـر  لالأطفال،  عالية 
من  اأوعية  ال�شور،  لإطارات  قوالب  )للديكور(،  متحركة  قطع  مرايا،  فر�شات،  للنفخ، 
مدار�س،  اأثاث  البال�شتيك،  اأو  اخل�شب  من  اإعالن  لوحات  خمدات،  للتعبئة،  البال�شتيك 
ال�شمع  اأو  اخل�شب  هياكل من  للمالب�س،  منا�شب  للتخييم، �شوفات،  نوم  اأكيا�س  مقاعد، 
اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، هياكل �شغرية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، 
اأغطية طاولت، طاولت، دمى للخياطني، خزانة منا�شف  اأو م�شاند،  كرا�شي بدون ظهر 
)اأثاث(، �شواين غري معدنية، م�شاند )اأثاث(، قواعد للمظالت، اأ�شغال فنية من اخل�شب 
اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، مكاتب كتابة، جميع املنتجات ولوازمها الواردة فـي هذه 

الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144875
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة 
ال�شفرية،  واحلقائب  ال�شناديق  املدبوغة،  اأو  اخلام  احليوانات  جلود  اأخرى،  فئات  فـي 
املظالت وال�شما�شي والع�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج، حقائب �شغرية، حقائب 
للمت�شلقني،  حقائب  للتخييم،  حقائب  للتعبئة،  جلدية  واأجربة(  )اأكيا�س  حقائب  ظهر، 
حقائب للريا�شة، حقائب لل�شيد )لوازم لل�شيد(، حقائب مالب�س �شفرية، اأكيا�س م�شبكة 
�شناديق  جلدية،  كتف  اأحزمة  لل�شاطئ،  حقائب  جلدية،  اأحزمة  علف،  اأكيا�س  للت�شوق، 
جلدية للقبعات، �شناديق جلدية اأو من األواح جلدية، حمافظ جلدية، حمافظ للبطاقات 
)حمافظ جيب(، حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية، جزادين م�شبكة من �شال�شل، هياكل 
للمظالت اأو ال�شما�شي، هياكل حقائب اليد، اأغطية جلدية لالأثاث، حقائب يد، مقاب�س 
مو�شيقية،  �شناديق  جلدية،  �شيور  جلدية،  كتف  �شيور  مفاتيح،  علب  ال�شفرية،  للحقائب 
�شما�شي، حمافظ جيب، حقائب حلمل الأطفال، جرابات جلدية للحزم، جزادين، حقائب 
مقاب�س  للزلجات،  �شيور  جلدية،  كتف  �شيور  ت�شوق،  اأكيا�س  مدر�شية،  حقائب  ظهر، 
للحقائب ال�شفرية، حقائب �شفرية، اأكيا�س جلدية لالأدوات )بحيث تكون فارغة(، حقائب 
�شفرية، عدة �شفرية )م�شنوعات جلدية(، �شناديق ثياب �شفرية، زخارف جلدية لالأثاث، 
اأغطية مظالت، مقاب�س للمظالت، دعامات للمظالت  �شفرية(،  ثياب )حقائب  �شناديق 
اأو ال�شما�شي، حلقات مظالت، ع�شي مظالت، مظالت، حقائب �شغرية �شفرية، �شمامات 
جلدية، حقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(، مقاب�س ع�شي اخليزران، 
مقاب�س ع�شي، قواعد ع�شي، ع�شي، حقائب ت�شوق ذات عجالت، جميع املنتجات ولوازمها 

الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144877
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد غري الواردة 
ال�شفرية،  واحلقائب  ال�شناديق  املدبوغة،  اأو  اخلام  احليوانات  جلود  اأخرى،  فئات  فـي 
املظالت وال�شما�شي والع�شي، ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج، حقائب �شغرية، حقائب 
للمت�شلقني،  حقائب  للتخييم،  حقائب  للتعبئة،  جلدية  واأجربة(  )اأكيا�س  حقائب  ظهر، 
حقائب للريا�شة، حقائب لل�شيد )لوازم لل�شيد(، حقائب مالب�س �شفرية، اأكيا�س م�شبكة 
�شناديق  جلدية،  كتف  اأحزمة  لل�شاطئ،  حقائب  جلدية،  اأحزمة  علف،  اأكيا�س  للت�شوق، 
جلدية للقبعات، �شناديق جلدية اأو من األواح جلدية، حمافظ جلدية، حمافظ للبطاقات 
)حمافظ جيب(، حمافظ جلدية اأو من األواح جلدية، جزادين م�شبكة من �شال�شل، هياكل 
للمظالت اأو ال�شما�شي، هياكل حقائب اليد، اأغطية جلدية لالأثاث، حقائب يد، مقاب�س 
مو�شيقية،  �شناديق  جلدية،  �شيور  جلدية،  كتف  �شيور  مفاتيح،  علب  ال�شفرية،  للحقائب 
�شما�شي، حمافظ جيب، حقائب حلمل الأطفال، جرابات جلدية للحزم، جزادين، حقائب 
مقاب�س  للزلجات،  �شيور  جلدية،  كتف  �شيور  ت�شوق،  اأكيا�س  مدر�شية،  حقائب  ظهر، 
للحقائب ال�شفرية، حقائب �شفرية، اأكيا�س جلدية لالأدوات )بحيث تكون فارغة(، حقائب 
�شفرية، عدة �شفرية )م�شنوعات جلدية(، �شناديق ثياب �شفرية، زخارف جلدية لالأثاث، 
اأغطية مظالت، مقاب�س للمظالت، دعامات للمظالت  �شفرية(،  ثياب )حقائب  �شناديق 
اأو ال�شما�شي، حلقات مظالت، ع�شي مظالت، مظالت، حقائب �شغرية �شفرية، �شمامات 
جلدية، حقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(، مقاب�س ع�شي اخليزران، 
مقاب�س ع�شي، قواعد ع�شي، ع�شي، حقائب ت�شوق ذات عجالت، جميع املنتجات ولوازمها 

الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144878
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  امل�شنوعة  اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  )غري  املنتجات  ال�شور،  واإطارات  واملرايا  الأثاث 
اخل�شب اأو الفلني اأو الق�شب اأو اخليزران اأو ال�شف�شاف اأو ال�شندان اأو العظام اأو العاج اأو 
عظم فك احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد 
اأو من املواد البال�شتيكية، كرا�شي ذات ذراعني، حـ�شـر لتغيري حفاظات الأطفال، من�شات 
لتغيري حفاظات الأطفال، �شتائر من اخليزران، براميل غري معدنية، �شالل �شيد ال�شمك، 
معدنية  غري  دواليب  للديكور،  خرز  �شتائر  �شالل،  �شكل  على  اأ�شرة  معدنية،  غري  �شالل 
لالأ�شرة، تراكيب غري معدنية لالأ�شرة، فرا�س نوم )ما عدا البيا�شات(، اأ�شرة، هياكل اأ�شرة 
غري  �شناديق  العمل،  ن�شد  للمالزم،  معدنية  غري  ن�شد  )اأثاث(،  ن�شد  اخل�شب(،  )من 
معدنية، �شناديق من اخل�شب اأو البال�شتيك، �شتائر داخلية للنوافذ )اأثاث(، �شتائر داخلية 
م�شلعة، و�شائد، م�شاند كتب )اأثاث(، اأغطية غري معدنية للقوارير، اأغطية من اخل�شب 
للقوارير، اأدوات اإغالق غري معدنية للقوارير، منا�شب للقوارير، �شناديق من اخل�شب اأو 
البال�شتيك، م�شاند للفرا�شي، هياكل جذعية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، 
اأ�شغال خ�شبية، خزانات كتب )اأثاث(، عربات لأجهزة الكمبيوتر )اأثاث(، علب من اخل�شب 
ذات  خزانات  معدنية،  غري  �شناديق  للدمى،  �شناديق  )مقاعد(،  كرا�شي  البال�شتيك،  اأو 
اأدراج، األواح فرم )طاولت(، اأغطية غري معدنية لالأوعية، م�شابك غري معدنية للمالب�س، 
اأ�شرة لالأطفال، ن�شد )طاولت(،  اأوعية غري معدنية )للتخزين والنقل(، �شدادات فلني، 
خزانات مالب�س، خزانات مالب�س )للتخزين(، اأ�شرة هزازة لالأطفال، خزانات، حوامل غري 
لل�شتائر،  ق�شبان  لل�شتائر،  حلقات  لل�شتائر،  ق�شبان  لل�شتائر،  م�شابك  لل�شتائر،  قما�شية 
بكرات لل�شتائر، حبال زينة لل�شتائر، و�شائد، كرا�شي قابلة للطي، زخارف من البال�شتيك 
للمواد الغذائية، مكاتب قائمة، عربات طعام )اأثاث(، لوحات عر�س، قوائم عر�س، طاولت 
جتميل، كرا�شي مريحة، اإطارات تطريز، مراوح )غري كهربائية( لال�شتخدام ال�شخ�شي، 
هياكل �شغرية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، اإطارات �شور، اأثاث، حواجز 
من اخل�شب لالأثاث، رفوف لالأثاث، �شالل، مرايا حممولة باليد )مرايا للزينة(، كرا�شي 
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قابلة  للدعاية  مواد  لالأطفال،  م�شايات  الأطفال،  لعب  حلظائر  حـ�شـر  لالأطفال،  عالية 
من  اأوعية  ال�شور،  لإطارات  قوالب  )للديكور(،  متحركة  قطع  مرايا،  فر�شات،  للنفخ، 
مدار�س،  اأثاث  البال�شتيك،  اأو  اخل�شب  من  اإعالن  لوحات  خمدات،  للتعبئة،  البال�شتيك 
ال�شمع  اأو  اخل�شب  هياكل من  للمالب�س،  منا�شب  للتخييم، �شوفات،  نوم  اأكيا�س  مقاعد، 
اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، هياكل �شغرية من اخل�شب اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، 
اأغطية طاولت، طاولت، دمى للخياطني، خزانة منا�شف  اأو م�شاند،  كرا�شي بدون ظهر 
)اأثاث(، �شواين غري معدنية، م�شاند )اأثاث(، قواعد للمظالت، اأ�شغال فنية من اخل�شب 
اأو ال�شمع اأو اجلب�س اأو البال�شتيك، مكاتب كتابة، جميع املنتجات ولوازمها الواردة فـي هذه 

الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144879
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراأ�س، مراييل )مالب�س(، �شراويل لالأطفال )مالب�س(،  املالب�س ولبا�س القدم واأغطية 
اأغطية  ا�شتحمام،  �شبا�شب  ا�شتحمام،  ا�شتحمام، �شنادل  اأرواب  بندانات )مناديل للرقبة(، 
راأ�ص لال�ستحمام، �سراويل ا�ستحمام، اأثواب ا�ستحمام، �سراويل ا�ستحمام، مالب�ص لل�ساطئ، 
م�شتديرة  )قبعات  برييه  )مالب�س(،  للنقود  اأحزمة  )مالب�س(،  اأحزمة  لل�شاطئ،  اأحذية 
م�شطحة(، مراييل لالأطفال غري م�شنوعة من الورق، و�شاحات، اأحذية، �شيالت للمالب�س، 
قبعات )اأغطية للراأ�س(، مالب�س للريا�شة البدنية، معاطف، مالب�س للحفالت التنكرية، 
قفازات  القدم،  لبا�س  القدم،  للبا�س  معدنية  لوازم  )مالب�س(،  لالأذنني  اأغطية  ف�شاتني، 
)مالب�س(، قبعات، اأربطة للراأ�س )مالب�س(، اأغطية للراأ�س، جاكيتات )مالب�س(، مالب�س 
حمبوكة، قفازات، اأغطية لتدفئة اليدين )مالب�س(، مالب�س خارجية، اأفرهولت، معاطف 
جاهزة،  مالب�س  �شوفية،  كنزات  املالب�س،  جيوب  داخلية،  �شراويل  بيجامات،  خارجية، 
لفاعات، �شالت، قم�شان، اأحذية، تنانري، غطاء للعني عند النوم، �شبا�شب، قم�شان داخلية 
)مالب�س داخلية(، جوارب ق�شرية، بذلت، �شرتات، اأثواب �شباحة، قم�شان ن�شف كم، اأثواب 
املنتجات  للبناطيل، بناطيل، مالب�س داخلية، جميع  اأحزمة  القدم،  �شيقة، زخارف لبا�س 

ولوازمها الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144880

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�شماك وحلوم الدواجن وال�شيد، خال�شات اللحم، فواكه وخ�شراوات حمفوظة 

واحلليب  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 

الكاكاو،  ال�سوكول، زبدة  ال�ساحلة لالأكل، زبدة لب  الزيوت والدهون  ومنتجات احلليب، 

فواكه  مثلجة،  فواكه  بال�سكر،  مغطاة  فواكه  خمفوقة،  ق�سدة  األبان(،  )منتجات  ق�سدة 

الفواكه، ق�شور فواكه، فواكه حمفوظة، لب فواكه،  جممدة، رقائق فواكه، هالم )جلي( 

حليب،  معلبة،  فواكه  الفواكه،  اأ�شا�شها  خفيفة  اأطعمة  مطبوخة،  فواكه  فواكه،  �شلطة 

بطاطا،  رقائق  بطاطا،  رقائق  معالج،  �شوداين  فول  �شوداين،  فول  زبدة  حليب،  منتجات 

رقائق بطاطا، فطائر بطاطا مقلية، لنب رائب )زبادي(، جميع املنتجات ولوازمها الواردة 

فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144882
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�شاغــــو،  التابيوكـــا  الأرز،  ال�شطناعيــــة،  والقهــــوة  والكاكـــاو  وال�شـــاي  القهــــوة 
املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات 
ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�شل�شات 
م�شحوق  كيك،  عجينة  كعك،  اإفرجني،  خبز  خبز،  ب�شكويت،  الثلج،  البهارات،  )التوابل(، 
اأ�شا�شها  خفيفة  وجبات  احلبوب،  م�شتح�شرات  )حلوى(،  كراميل  حلوى،  كيك،  كيك، 
احلبوب، علكة، رقائق )منتجات حبوب(، �شوكول، م�شروبات �شوكول مع حليب، م�شروبات 
اأ�شا�شها  م�شروبات  كاكاو،  منتجات  حليب،  مع  كاكاو  م�شروبات  كاكاو،  ال�شوكول،  اأ�شا�شها 
الكاكاو، حلويات، كعك حملى، رقائق ذرة، ب�شكويت، اأقرا�س �شكرية )حلويات(، لنب جممد 
)حلويات مثلجة(، قوالب من البقوليات عالية ن�شبة الربوتني، بوظة )اأي �شكرمي(، جلي 
املنبت  ال�شعري  فواكه )حلويات(، �شو�س )حلويات(، قطع حلوى )حلويات(، ب�شكويت من 
)امللت(، مو�شية ال�شوكول، مو�شية حلوى الفاكهة )حلويات(، موزيل، رقائق �شوفان، طعام 
اأ�شا�شه ال�شوفان، دقيق �شوفان، �شوفان مطحون، �شوفان مق�شر، فطائر حمالة )بانكيك(، 
اأقرا�س حمالة )حلويات(، حلويات فول �شوداين، حلويات بالنعناع، بو�شار، مهلبية، اأقرا�س 
اأرز، هالم ملكي، قر�شلة، وجبات خفيفة اأ�شا�شها احلبوب، �شراب )مثلجات(، اأ�شابع �شو�س 
)حلويات(، حلويات ال�شكر، تورتات )كيك بالفواكه(، كعكة الوفل، جميع املنتجات ولوازمها 

الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144883

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكحولية،  امل�شروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�شعري(  )�شراب  البرية 

لعمل  اأخرى  وم�شتح�شرات  �شراب  الفواكه،  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات 

امل�شروبات، مياه غازية، م�شروبات غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، خال�شات فواكه 

غري  فواكه  �شراب  فواكه،  ع�شائر  كحولية،  غري  فواكه  ع�شري  م�شروبات  كحولية،  غري 

)م�شروبات(،  معدنية  مياه  ليمونا�شة،  الع�شل،  اأ�شا�شها  كحولية  غري  م�شروبات  كحويل، 

خ�شراوات  ع�شري  )م�شروبات(،  طماطم  ع�شري  الينابيع(،  )ماء  ال�شحية  ال�شرب  مياه 

)م�شروبات(، ماء الليثيا، مياه طبيعية فوارة، مياه )م�شروبات(، جميع املنتجات ولوازمها 

الواردة فـي هذه الفئة وغري واردة فـي فئات اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام بي �شي اأي بي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي لالإعالم،  الطابق اخلام�ص، مدينة  �سي،  ام بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143991
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز، ال�سكر، البذور املجهزة ال�ستخدامها كتوابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ندى ال�سعادة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 80 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3888 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143996
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مربيات، زبدة الفول ال�سوداين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ندى ال�سعادة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 80 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3888 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143997
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سل االأ�سود، اخلمرية والبيكنج بودر، امللح والتوابل واالأع�ساب املحفوظة، اخلل وال�سل�سات 
والتوابل االأخرى، اجلليد )املاء املجمد(، ال�سعريية، الف�سار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ندى ال�سعادة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 80 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3888 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143998
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فول مدم�ش، على ا�ستعداد الأكل رجمة ما�ساال، جاهزة لالأكل �سانا ما�ساال، فول مدم�ش، 
حم�ش الطحينة، حم�ش، الفا�سوليا املخبوزة، البازالء املعاجلة، الفا�سوليا احلمراء، ذرة 
نواة كاملة، اخل�سراوات املختلطة، البازالء احللوة، الفطر، كوكتيل فواكه )فواكه مقطعة(، 

�سرائح اأنانا�ش، قطع االأنانا�ش، رقائق التونة، �سديد اللتونة، تونة، اأوراق العنب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ندى ال�سعادة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 80 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3888 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140196
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجات القابلة للدهن التي اأ�سا�سها اخل�سراوات, بديل البي�ض النباتي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اييت ج�ست. انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 200, فول�سوم �سرتيت, �سان فران�سي�سكو , �سي 
ايه 9411, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143466
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات احلا�سوب التطبيقية لبث حمتوى الو�سائط عرب الإنرتنت, برجميات التوا�سل 
برجميات  الجتماعي,  للتوا�سل  احلا�سوب  لربجميات  الأ�سا�سية  الربامج  الجتماعي, 
على,  والتاأ�سري  عر�ض,  ن�سر,  الو�سول,  واإمكانية  والتنزيل,  حتميل,  لتمكني  احلا�سوب 
تدوين, والبث املبا�سر عرب الإنرتنت, والربط, امل�ساركة, الربجميات القابلة للتنزيل على 
�سكل تطبيقات اأجهزة نقالة للتوا�سل الجتماعي, برجميات التطبيقات خلدمات �سبكات 
التوا�صل االجتماعي عرب االنرتنت، ق�صط تعليق الهواتف النقالة، ع�صي التقاط ال�صور 
الذاتية, �سماعات الراأ�ض, �سماعات الراأ�ض الال�سلكية, و�سماعات الأذن , النظارات ال�سم�سية, 
اأجهزة  املغناطي�سات, املغناطي�سات للزينة, م�ساند الفاأرات, م�ساند الر�سغ لال�ستخدام مع 

احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سترييو اب ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 دوفر بالي�س، الطابق اخلام�س، ا�صفورد كومري�صيال كواتر،ا�صفورد، 
كينت, تي ان 23 ا اف بي, اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
بلد   ,2020/8/17 الأولوية:  تاريخ   ,018291350 الأولوية:  )رقم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الحتاد الأوروبي(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144164
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن, خدمات الرتويج والعالقات العامة املتعلقة باملركبات, الريا�سات 
الفئة  فـي هذه  والتجزئة  البيع باجلملة  املركبات, خدمات  املركبات و�سناعة  ت�سمل  التي 
خدمات  والإعالن,  الدعاية  خدمات  وملحقاتها,  غيارها  وقطع  ال�سيارات  ببيع  واملتعلقة 
خدمات  والريا�سية,  الثقافية  والفعاليات  بالرتفيه  املتعلقة  العامة  والعالقات  الرتويج 
ات�سال  لإدارة  احلا�سوب  لربجميات  مبن�سة  تتميز  التي  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع 
برجميات التطبيقات التي مت تنزيلها با�ستخدام حمرك كهربائي للمركبة الأر�سية, نظم 
املعلومات والرتفيه, خدمات اإدارة الأعمال واخلدمات ال�ست�سارية, اإدارة وتنظيم الأعمال 
التجارية عرب موقع  املعلومات  توفري  التجارية,  املعلومات  توفري  وال�ست�سارات, خدمات 
لالآخرين,  املبيعات  ترويج  خدمات  والت�سدير,  ال�سترياد  وكالت  خدمات  اإلكرتوين, 
ن�صر  واخلدمات،  ال�صلع  وبائعي  مل�صرتي  االإنرتنت  عرب  �صوق  ت�صغيل  الت�صويق،  خدمات 
عرب  والإعالن  الدعاية  خدمات  الإذاعية,  الدعايات  خدمات  والدعائية,  الإعالنية  املواد 
املتعلقة  الأعمال  الكمبيوتر, خدمات  �سبكة  الإنرتنت على  الإعالن عرب  التلفاز, خدمات 
البيع  خدمات  املزادات,  خدمات  امل�ستهلكني,  ولء  برامج  اإدارة  واخلدمات,  الب�سائع  بنقل 
بالتجزئة,  املركبات  املركبات, وخدمات بيع  واإك�س�سوارات  بالتجزئة للمركبات, وبيع قطع 
املركبات,  واإك�س�سوارات  قطع  وبيع  النرتنت,  عرب  للمركبات  بالتجزئة  البيع  خدمات 

وخدمات بيع املركبات بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ض �سنرت, ديرتويت, ميت�سيغان, 
48265-300, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144510
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية، اإدارة االأعمال، الوظائف املكتبية، توفري الب�صائع املتنوعة لالآخرين، بيع العطور 
املتنوعه وم�ستح�سرات التجميل وغريها من املنتجات لتجميل اجل�سم والب�سرة وال�سعر, 
بالتجزئة  البيع  خدمات  ب�سهولة,  و�سرائها  املنتجات  هذه  م�ساهدة  للعمالء  يتيح  مما 
اأخرى  ومنتجات  التجميل  وم�ستح�سرات  والعطور  العطور  للبيع  تعر�ض  التي  واجلملة 

لتجميل اجل�سم والب�سرة وال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نكتار بيوتي بروداكت�ض م.د.م.�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة رقم 912 جولد كر�ست التنفيذي اأر�ض رقم: جي ال تي - بي 
ات�ض 1- �سي 2 اأي اأبراج بحريات جمريا دبي الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144737
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه ال�سرب )الغازية وغري الغازية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيب�سيكو, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,10577 نيويورك  ولية  بريت�سيز,  مدينة  رود,  هيل  اندر�سون   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145206
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات الربجميات القابلة  تطبيق الهاتف املحمول القابل للتنزيل لطلب الطعام، برامج 
للتنزيل للو�سول اإلى املعلومات املتعلقة باخل�سومات, وحوافز العمالء, وعرو�ض املنتجات, 
والقوائم ومواقع املطاعم, لتقدمي طلبات الت�سليم اأو ال�ستالم, ول�سراء واإر�سال بطاقات 
الهدايا, فـي جمال خدمات املطاعم, واملطعم املنفذ اخلدمات واملطاعم التي تقدم خدمة 

التو�سيل اإلى املنازل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة/برامي كابيتال فنت�سرز ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة ال�سارقة لالإعالم, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145226
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللقاحات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سانوفـي با�ستور انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,18370 بن�صلفينيا  �صويفتواتر،  درايف،  دي�صكوفريى  ون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145230

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم  اأجهزة  للمركبات،  احلرارة  تنظيم  اأجهزة  التكييف،  لتقنية  وحتكم  قيا�س  اأجهزة 

جهاز  احلرارة,  تنظيم  اأجهزة  حتديدا:  احلرارة,  فـي  التلقائي  التحكم  جهاز  احلرارة, 

التحكم الآيل فـي الفراغ, حتديدا: مقايي�ض التفريغ, جهاز التحكم بالربنامج, حتديدا: 

جهاز حتكم اإلكرتوين لإدارة اأحمال الطاقة وحت�سينها داخل املبنى, مل�سقات موؤ�سر درجة 

احلرارة لي�ست لالأغرا�ض الطبية, جهاز التحكم الآيل بال�سغط, جهاز التحكم التلقائي 

فـي تدفق ال�صائل، جهاز التحكم التلقائي فـي االحرتاق، الربجميات الإدارة تدفئة املباين، 

لتكامل  الربجميات  حتديدا:  اخلليوية،  للهواتف  تطبيقات  والطاقة،  اأو،  احلرارة  درجة 

وبرجميات  والتدفئة,  احلرارة  درجة  واإدارة  الطاقة,  ذلك  فـي  مبا  املباين  تركيب  واإدارة 

احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128, يوي-دايرو, يوجنديوجنبو-جو, �سيول, 150-721, جمهورية 

كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145239
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تدقيق الطاقة لغر�س الت�صديق على كفاءة الطاقة للمباين، اال�صت�صارات املهنية 
املتعلقة بقيا�ض الطاقة لتح�سني كفاءة الطاقة فـي املباين, املراقبة عن بعد ملن�ساآت املباين, 
حتديدا: حمركات االحرتاق، اأنظمة ال�صرف ال�صحي والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 
الطاقة،  باإدارة  املتعلقة  الت�صخي�س  خدمات  الطاقة،  تدقيق  العمل،  �صري  ح�صن  لل�صمان 
فـي  ال�ست�سارات  الإلكرتونية,  التحكم  اأجهزة  جمال  فـي  الت�سخي�ض  خدمات  حتديدا: 
جمال قيا�ض الطاقة لتح�سني كفاءة الطاقة, اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة بقيا�ض الطاقة 

لتح�سني كفاءة الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128, يوي-دايرو, يوجنديوجنبو-جو, �سيول, 150-721, جمهورية 
كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145398
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة احلو�سبة ال�سحابية, قطع احلا�سوب للذكاء ال�سطناعي, التعلم الآيل, خوارزميات 
التعلم, وحتليالت البيانات, الربجميات امل�سجلة والقابلة للتحميل للذكاء ال�سطناعي, 
التعلم الآيل, خوارزميات التعلم, وحتليالت البيانات, الربجميات لال�ستعمال فـي ت�سميم 
البيانات, مكتبات  العميقة, حتليل  الع�سبية  ال�سبكات  الآلت,  تعليم  وتطوير خوارزميات 
الربجميات لال�ستعمال فـي ت�سميم وتطوير خوارزميات تعليم الآلت وال�سبكات الع�سبية 
الر�سومات,  برجميات  البيانات,  حتليل  فـي  لال�ستعمال  الربجميات  مكتبات  العميقة, 
معاجلة  وحدات  الأداء,  عالية  احلا�سوبية  والربجميات  القطع  الربجميات,  م�سغالت 
وحدات  الفيديو,  مقاطع  معاجلة  وحدات  للحوا�سيب,  اجلرافيكية  الرقاقات  ال�سور, 
الكمبيوتر  وبرجميات  اأجهزة  الرقمية,  الإ�سارات  معاجلات  ال�سوتية,  املقاطع  معاجلة 
واإر�سال  الت�سجيل,  اأجهزة  الت�سويرية,  البطاقات  والبيانات,  املرئية  ال�سور,  لعر�ض 

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

الر�سوم  لتحريك  احلا�سوب  وبرجميات  قطع  والبيانات,  ال�سور  مع  والتعامل  وا�ستالم 
املتحركة ومقاطع الفيديو, قطع وبرجميات عر�ض املحتويات, وال�سور, والبيانات, اأجهزة 
اأدوات  بالذاكرة,  التحكم  اأدوات  املخرجات,  وحدات  الإدخال,  وحدات  حتديدا:  احلا�سوب, 
الأداء  عالية  احلا�سوب  قطع  بالر�سومات,  التحكم  واأدوات  باحلوا�سيب  الطرفية  التحكم 
املزودة ب�سمات خا�سة لتح�سني قدرات ممار�سة الألعاب, برجميات األعاب احلا�سوب القابلة 
الذاكرة, وحدات  الذاكرة, لوحات  الذاكرة احلا�سوبية, بطاقات  للتحميل وامل�سجلة, قطع 
الر�سومات,  ذاكرة  الكرتونية,  ذكرة  املتطايرة,  غري  احلا�سوب  ذاكرات  احلا�سوب,  ذاكرة 
خوادم �سبكات احلا�سوب, جتهيزات الدخول ل�سريفر ال�سبكات, برجميات احلا�سوب القابلة 
والإخراج  الإدخال  الدخول, نظام  واإدارة تطبيقات �سريفرات  للتحكم  وامل�سجلة  للتحميل 
الت�سغيل  اأنظمة  القابل للتحميل, برجميات  ا�ض(  او  الأ�سا�سي لربامج احلا�سوب )بي اي 
احلا�سوبية  الأ�سا�سية  والربجميات  الربجميات  للتحميل,  والقابلة  امل�سجلة  احلا�سوبية 
امل�سجلة والقابلة للتحميل لربجميات برامج نظام الت�سغيل, برجميات الألعاب احلا�سوبية 
امل�سجلة والقابلة للتحميل وبرجميات الر�سوم ثالثية الأبعاد, مكتبات الربجميات القابلة 
للتحميل وملفات البيانات الإلكرتونية لال�ستخدام فـي ت�سميم الدارات املتكاملة واأ�سباه 
ومعاجلة  تعديل  ال�سور,  لتحريك  التطبيقات  برجمة  واجهات  برجميات  املو�سالت, 
اأ�سباه املو�سالت, املعاجلات امل�سغرة, وحدات  املتكاملة,  اأجهزة احلا�سوب, الدارات  ال�سور, 
املعاجلة املركزية, معاجلات الربامج القابلة للربجمة, لوحات الدارات املطبوعة, اللوحات 
الإلكرتونية واحلا�سوبية,  ال�سا�سات  العمل احلا�سوبية,  الر�سومات, حمطات  الأم, لوحات 
العر�ض,  وحلوا�سيب  للو�سائط  احلا�سوب  واأجهزة  الإلكرتونية  والإخراج  الإدخال  اأجهزة 

خوادم احلا�سوب, اأجهزة احلا�سوب العمالقة, احلوا�سيب عالية الأداء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاى ان تى �سي�ستمز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,19801 ديالوير  ويلمينجتون,  �سرتيت,  اوراجن   1209 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
حــــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: 81805, تاريخ الأولوية: 2020/10/26, بلد الأولوية: 

جامايكا(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145402
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة احلو�سبة ال�سحابية, قطع احلا�سوب للذكاء ال�سطناعي, التعلم الآيل, خوارزميات 
التعلم, وحتليالت البيانات, الربجميات امل�سجلة والقابلة للتحميل للذكاء ال�سطناعي, 
التعلم الآيل, خوارزميات التعلم, وحتليالت البيانات, الربجميات لال�ستعمال فـي ت�سميم 
البيانات, مكتبات  العميقة, حتليل  الع�سبية  ال�سبكات  الآلت,  تعليم  وتطوير خوارزميات 
الربجميات لال�ستعمال فـي ت�سميم وتطوير خوارزميات تعليم الآلت وال�سبكات الع�سبية 
الر�سومات,  برجميات  البيانات,  حتليل  فـي  لال�ستعمال  الربجميات  مكتبات  العميقة, 
معاجلة  وحدات  الأداء,  عالية  احلا�سوبية  والربجميات  القطع  الربجميات,  م�سغالت 
وحدات  الفيديو,  مقاطع  معاجلة  وحدات  للحوا�سيب,  اجلرافيكية  الرقاقات  ال�سور, 
الكمبيوتر  وبرجميات  اأجهزة  الرقمية,  الإ�سارات  معاجلات  ال�سوتية,  املقاطع  معاجلة 
واإر�سال  الت�سجيل,  اأجهزة  الت�سويرية,  البطاقات  والبيانات,  املرئية  ال�سور,  لعر�ض 
الر�سوم  لتحريك  احلا�سوب  وبرجميات  قطع  والبيانات,  ال�سور  مع  والتعامل  وا�ستالم 
املتحركة ومقاطع الفيديو, قطع وبرجميات عر�ض املحتويات, وال�سور, والبيانات, اأجهزة 
اأدوات  بالذاكرة,  التحكم  اأدوات  املخرجات,  وحدات  الإدخال,  وحدات  حتديدا:  احلا�سوب, 
الأداء  عالية  احلا�سوب  قطع  بالر�سومات,  التحكم  واأدوات  باحلوا�سيب  الطرفية  التحكم 
املزودة ب�سمات خا�سة لتح�سني قدرات ممار�سة الألعاب, برجميات األعاب احلا�سوب القابلة 
الذاكرة, وحدات  الذاكرة, لوحات  الذاكرة احلا�سوبية, بطاقات  للتحميل وامل�سجلة, قطع 
الر�سومات,  ذاكرة  اإلكرتونية,  ذاكرة  املتطايرة,  غري  احلا�سوب  ذاكرات  احلا�سوب,  ذاكرة 
خوادم �سبكات احلا�سوب, جتهيزات الدخول ل�سريفر ال�سبكات, برجميات احلا�سوب القابلة 
والإخراج  الإدخال  الدخول, نظام  واإدارة تطبيقات �سريفرات  للتحكم  وامل�سجلة  للتحميل 
الت�سغيل  اأنظمة  القابل للتحميل, برجميات  ا�ض(  او  الأ�سا�سي لربامج احلا�سوب )بي اي 
احلا�سوبية  الأ�سا�سية  والربجميات  الربجميات  للتحميل,  والقابلة  امل�سجلة  احلا�سوبية 
امل�سجلة والقابلة للتحميل لربجميات برامج نظام الت�سغيل, برجميات الألعاب احلا�سوبية 
امل�سجلة والقابلة للتحميل وبرجميات الر�سوم ثالثية الأبعاد, مكتبات الربجميات القابلة 
للتحميل وملفات البيانات الإلكرتونية لال�ستخدام فـي ت�سميم الدارات املتكاملة واأ�سباه 
ومعاجلة  تعديل  ال�سور,  لتحريك  التطبيقات  برجمة  واجهات  برجميات  املو�سالت, 
اأ�سباه املو�سالت, املعاجلات امل�سغرة, وحدات  املتكاملة,  اأجهزة احلا�سوب, الدارات  ال�سور, 
املعاجلة املركزية, معاجلات الربامج القابلة للربجمة, لوحات الدارات املطبوعة, اللوحات 
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الإلكرتونية واحلا�سوبية,  ال�سا�سات  العمل احلا�سوبية,  الر�سومات, حمطات  الأم, لوحات 
العر�ض,  وحلوا�سيب  للو�سائط  احلا�سوب  واأجهزة  الإلكرتونية  والإخراج  الإدخال  اأجهزة 

خوادم احلا�سوب, اأجهزة احلا�سوب العمالقة, احلوا�سيب عالية الأداء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاى ان تى �سي�ستمز, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1209 اوراجن �سرتيت, ويلمينجتون, ديالوير 19801 الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
حــــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: 81814, تاريخ الأولوية: 2020/10/26, بلد الأولوية: 

جامايكا(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145405
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�صمغ  عازلة(،  �صمغية  )مادة  بر�صا  والغوتا  املطاط  املعالج،  و�صبه  املعالج  غري  املطاط 
اأخرى,  فئات  �سمن  الواردة  وغري  املواد  هذه  من  وامليكا  �سخري(  )حرير  وال�سب�ستو�ض 
البال�صتيك ب�صكل منبثق لال�صتعمال فـي ال�صناعة، مواد التغليف وال�صد والعزل، اأنابيب 

مرنة غري معدنية, اأطواق منع الت�سرب غري املعدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فليك�ستاليك انفي�ستمينت�ض, انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4150 ان. �سام هيو�سنت باركواى اى, �سويت 190, هيو�سنت, تيك�سا�ض 
77032, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145452
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماكينات القهوة الكهربائية, ماكينات �سنع القهوة الكهربائية, حمم�سات القهوة الكهربائية, 
راووق كهربائية, اآلت ت�سخني احلليب والرغوة ل�ستخدامها فـي �سنع القهوة, اآلت ل�سنع 
والطبخ  البخار  وتوليد  لالإ�ساءة  اأجهزة  والكابت�سينو,  والكاكاو  وال�ساي  القهوة  وتخمري 

والتربيد والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س ال�صحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البحوث وال�ستثمارات والتطوير �ض.م.ل )�سركة قاب�سة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: البو�صرية، مقابل م�صت�صفى القدي�س يو�صف، مبنى جنار، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145552
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�ض كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1221 برودواى, اوكالند, كاليفورنيا, 94612, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145553

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة معاجلة البيانات, برامج احلا�سوب )برامج(, امل�سجلة, وبرجميات احلا�سوب, امل�سجلة, 

برامج  ال�سخ�سية,  الرقمية  امل�ساعدات  للتحميل(,  القابلة  برامج احلا�سوب )الربجميات 

التوقف،  ل�صا�صة  حا�صوبية  برجميات  للتحميل،  القابلة  اأو  امل�صجلة  احلا�صوب،  برجميات 

اأو القابلة للتحميل، تنزيل الر�صوم للهواتف النقالة، اأجهزة االت�صاالت عن بعد  امل�صجلة 

على �صكل جموهرات، تطبيقات الربجميات القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، احلوا�صيب 

اللوحية العاملة باللم�ض, حمطات تفاعلية ذات �سا�سات عاملة باللم�ض, الروبوتات الآلية 

الواقع  األعاب  الذكية, برجميات  اليد  �ساعات  الذكية,  النظارات  ال�سطناعي,  الذكاء  ذات 

الفرتا�سي, قارئات بطاقة يو ا�ض بي, اأقالم لل�سا�سات التي تعمل باللم�ض, اأجهزة احلا�سوب 

التي ميكن ارتداوؤها، الرموز التفاعلية القابلة للتحميل للهواتف النقالة، برجميات األعاب 

احلا�سوب, القابلة للتحميل, قفازات البيانات الإلكرتونية, اأجهزة العر�ض للوحات املفاتيح 

االفرتا�صية، برجميات التعرف على االإمياءات، املا�صحات ال�صوئية لب�صمة االإ�صبع، جهاز 

التعرف على الوجه, واأدوات املالحة, اأجهزة اأنظمة حتديد املواقع العاملي )جي بيه ا�ض(, 

الهواتف الذكية، الهواتف النقالة، ق�صط تعليق الهواتف النقالة، متتبعات احلركة القابلة 

مع  تتكيف  واقية  اأغ�صية  النقالة،  الهواتف  حافظات  النقالة،  للهواتف  اأغطية  لالرتداء، 

�صا�صات الهواتف املحمولة، االأجهزة االإلكرتونية امل�صتخدمة لتحديد موقع املواد املفقودة 

التي ت�صتخدم نظام حتديد املواقع العاملي اأو �صبكات االت�صاالت اخللوية، الهواتف الذكية 

ال�صتخدام  اأجهزة  النقالة،  للهواتف  املفاتيح  لوحات  لالرتداء،  قابلة  اأدوات  �صكل  على 

الهواتف املحمولة دون ا�صتخدام اليدين، املنا�صب املجهزة للهواتف املحمولة، كبائن ملكربات 

ال�سوت, ال�سماعات الال�سلكية, �سماعات الراأ�ض, �سماعات الأذن الال�سلكية, �سماعات الراأ�ض 

الذكية،  النقالة، �صماعات ال�صلكية للهواتف  االأذن للهواتف  للواقع االفرتا�صي، �صماعات 
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اأحادية  )حماالت  ال�صخ�صية  ال�صور  التقاط  ع�صي  الراأ�س،  ل�صماعات  االأذنني  �صدادات 

القائم حممولة باليد(، ع�صي �صيلفـي للهواتف املحمولة، عد�صات ال�صور الذاتية، االأ�صاور 

املو�صولة )اأدوات قيا�س(، كابالت يو ا�س بي، كابالت يو ا�س بي للهواتف املحمولة، املحوالت 

للمقاب�ض الكهربائية, حمولت الكهرباء, �سا�سات العر�ض البلورية ال�سائلة )ال �سي دي(, 

�صا�صات الهواتف النقالة، البطاريات، الكهربائية، �صواحن البطاريات، بنوك الطاقة املتنقلة 

)بطاريات قابلة الإعادة ال�صحن(، �صواحن ال�صلكية، منا�صب الهاتف املحمول لال�صتخدام 

فـي املركبات, �سواقات الذاكرة الت�سل�سلية العاملية, واآلت الت�سوير, اآلت ت�سوير الفيديو, 

قابلة  حا�سوب  )برجميات  الإلكرتونية  املحافظ  اجل�سم,  كتلة  مبحلالت  املزودة  املوازين 

للتنزيل(, الرقاقات الإلكرتونية , الدارات املتكاملة, الأجهزة الطرفية للحوا�سيب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيفو موبايل كوميونيكي�سون كو, ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 283#, �سارع بي بي كيه, و�سا, �سانغان, دونغوان, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135079

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع الدقيق والعجني للمخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل اخلرو�سي واأخيه �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2243 ر.ب: 130، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/10 
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107196
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1354فـي 2020/8/24م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ابن م�سبح النعماين للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة م�سبح النعماين للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:816 ر.ب:111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/5/20م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/30م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136135
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1358 فـي 2020/9/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: الأر�ص اخل�سراء للم�ساريع املتطورة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عامر بن حممد الوهيبي للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية العامرات ، حمافظة م�سقط 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/5/24م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/30م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70694
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/5/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سابك انرتنا�سيونال هولدينجز بي. فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سابيك جلوبال تيكنولوجيز بى فى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بال�ستيك�سالن 1 4612 بى اك�س بريجني او بى زوم، هولندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/6م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 5/31/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70695
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/5/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 990 فـي 2012/11/18م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سابك انرتنا�سيونال هولدينجز بي. فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سابيك جلوبال تيكنولوجيز بى فى
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: بال�ستيك�سالن 1 4612 بى اك�س بريجني او بى زوم، هولندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/6م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 5/31/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94676

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1115 فـي 2015/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سركة العمانية لإدارة النقل والطرق �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة النقل الوطنية العمانية �س.م.ع.م.

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظــــة م�سقـــــط ، وليـــــــــة بو�ســــر ، العذيبــــــة، �س.ب:620، 

ر.ب: 113، �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138461

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1377 فـي 2021/1/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة القدر العاملية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة الأقدار الدولية لال�ستثمار �س.�س.و

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: م�سقط، �سلطنةعمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/23م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 47831

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 867 فـي 2008/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذي داو كيميكال كومبني

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دى دى بى �سبي�سياليتى اليكرتونيك ماترييالز يو ا�س، انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 �سنرت رود، ويلمينجتون، دى اى، 19805 الوليات املتحدة 

الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 47831

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 867 فـي 2008/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: دى دى بى �سبي�سياليتى اليكرتونيك ماترييالز يو ا�س، ال ال �سي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: نيوتري�سن & بايو �ساين�س يو ا�س ايه 1، ال ال �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3490 وينتون بالي�س، رو�سي�سرت، نيويورك، 14623 الوليات 

املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/27م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/31م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 48383

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/9/2م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 867 فـي 2008/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كارلوت�سيوز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأجنل�سي بولرتى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: الطابق الثاين، كوملور كورت 9 كوملور رو، برمنغهام، بى 3 2 

بى جاى، اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/5/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 38877

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/7/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 815 فـي 2006/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة خزف عمان �س.م.ع.ع

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة بهوان ملواد البناء �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 169 ر.ب: 100 القرم، �سلطنةعمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/18م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15177

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 747 فـي 2003/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لورا ا�سلي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز، اإل اإل �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 800 بويل�ستون، الطابق 27 بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�س 02199، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15178

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 794 فـي 2005/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لورا ا�سلي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز، اإل اإل �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 800 بويل�ستون، الطابق 27 بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�س 02199، 

الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15180

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 24

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 747 فـي 2003/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لورا ا�سلي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز، اإل اإل �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 800 بويل�ستون، الطابق 27 بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�س 02199، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15181

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 750 فـي 2003/1/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لورا ا�سلي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز، اإل اإل �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 800 بويل�ستون، الطابق 27 بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�س 02199، 

الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15182

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 27

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 747 فـي 2003/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لورا ا�سلي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز، اإل اإل �سي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 800 بويل�ستون، الطابق 27 بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�س 02199، 

الوليات املتحدة الأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26653

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لورا ا�سلي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لورا اأ�سلى اأى بى هولدينجز، اإل اإل �سي 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 800 بويل�ستون، الطابق 27 بو�سطن، ما�سا�سو�سيت�س 02199، 

الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/8م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/2م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1394(

 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك
قيمة امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2021/15

تقدمي خدمات 
النظافة والغ�سيل 

ومكافحة 
احل�سرات جلامعة 
ال�سلطان قابو�س
 )يناير 2022م - 
دي�سمرب 2023م(

ال�سركات 
املتخ�س�سة 

فـي خدمات النظافة 
والغ�سيل ومكافحة 
احل�سرات وامل�سجلة 
لدى الأمانة العامة 

ملجل�س املناق�سات 
بالدرجة املمتازة

)=/150 ر.ع(
مائة وخم�سون 

ريال عمانيا
2021/6/172021/7/12

ميكـن احل�ســول علـى م�ستنـدات ال�سروط واملوا�سفــات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع 
الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى التاريخ املذكور باجلدول 

اأعـاله، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين باملوقع.
علــى جميــع ال�سركــات اأن ترفــق مــع عطاءاتهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمــان م�سرفـــي 
اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ال يقل عن )1%( من قيمة  اأو �سيك م�سدق عليه من 
العطاء معنونا با�سم �سعادة االأمني العام ملجل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )90( يوما 
من تاريخ تقدمي العطاءات، وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه، 
على اأن يتم اإرفاق �سورة من ال�سمان امل�سرفـي اأو ال�سيك امل�سدق عليه مع العر�س املقدم 
من ال�سركة فـي املوقع االإلكرتوين )خدمة اإ�سناد( واالحتفــاظ باأ�ســل ال�سمــان امل�سرفـــي 

اأو ال�سيك امل�سدق عليه اإلى اأن يتم طلبه من قبل االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات.
قبـل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  باملوقع  اإ�سناد  العطــاءات عن طريق خدمة  تقدمي  يجــب 
ال�ساعــة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 
اأكبــر  التــي ي�ستمــل عطاوؤهــا علــى  املوؤ�س�ســات  اأو  �ستعطى االأف�سلية فـي االإ�سناد لل�سركات 

ن�سبة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخـر

                                                                                                    الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

النربا�س املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة البيت امللكي الأول للرخام واجلرانيت واأعمال الأملنيوم واملطابخ - تو�سية

يعلن النربا�س املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البيت امللكي 
الأول للرخام واجلرانيت واأعمال الأملنيوم واملطابخ - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
الـتجاري بالرقـم ١287٣48, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية الربميي - حمافظة الربميي 

 هاتف رقم:79666404 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النعيمي الرائدة للتجارة - �س.م.م

يعلن النربا�س املتاألق لتدقيق ومراجعــة احل�سابـــات اأنــــه يقــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــة م�ساريــــع 
النعيمــــــي الرائـــدة للتجـــارة - �س.م.م, وامل�سجلـــــة لـــدى اأمانــــة ال�سجـــل الـتجــــاري بالرقـــــم 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١١٣75٣6
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية الربميي - حمافظة الربميي 

 هاتف رقم:79666404 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

مكتب دار الألباب ملراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطن العمانية �س.م.م
يعلن مكتــب دار الألبـــاب ملراجعــة وتدقيــق احل�سابـــات اأنـه يقــوم بت�سفـيــــة �سركـــة الوطن 
لتفاق  وفقا   ,١0١١802 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م,  العمانية 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/٩/22م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �س.ب:٣٥٢١  ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:994٢٨٣٨4 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفردو�س املتكاملة �س.م.م
يعلن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفردو�س املتكاملة �س.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١07٩806, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب:١٢  ر.ب:٣00 
 هاتف رقم:99٥١٥096 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

مكتب اخلوارزمي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون النجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن مكتب اخلوارزمي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عيون 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - واملقاولت  للتجارة  النجد 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/١2/24م,  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١١28١2٩
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�س - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 هاتف رقم:997٨0١47 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأحمد بن �سامل بن �سليمان واأولده للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأحمد بن �سامل 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية,  للتجارة  واأولده  �سليمان  بن 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,٣0٩٣٣7٩
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �س.ب:974  ر.ب:٣١١
 هاتف رقم:994990١٨ - 9٣٣٣06٢٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

مكتب جمن لل تهاكر و�سركاه 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة م�ساريع الطوب الأ�سفر �س.م.م

يعلن مكتب جمن لل تهاكر و�سركاه  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الطوب الأ�سفر 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١28١045 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م, 
املوؤرخ 202١/5/١7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�س.ب:696 ر.ب:١١4 
 هاتف رقم: 99009١4٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبناء بر�سومت كاجني و�سريكهم �س.م.م
كاجني  بر�سومت  اأبناء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  و�سركاه   تهاكر  لل  جمن  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣07٩26, وفقا لتفاق  و�سريكهم �س.م.م, وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 202١/5/١7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
ولية مطرح - حمافظة م�سقط

�س.ب:696 ر.ب:١١4 
 هاتف رقم: 99009١4٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرياين احلديثة �س.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة املرياين احلديثة �س.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١208758, 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 202١/5/١7م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب:7٥6  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢4499٨٥٨ فاك�س رقم: ٢4١٢١٣٣6 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية املتحدة �س.م.م

يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
ال�سركة الدولية املتحدة �س.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١5٣784٩, 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 202١/4/١٣م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب:7٥6  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢4499٨٥٨ فاك�س رقم: ٢4١٢١٣٣6 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

مكتب اجلدوى العاملية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النه�سة العمرانية �س.م.م

النه�سة  �سركـــة  بت�سفـيـــــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيــق  العامليــة  اجلدوى  مكتب  يعلن 
وللم�سفي   ,١02455٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م,  العمرانية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�س.ب:٥٥6  ر.ب: ١٢١ 
هاتف رقم:٢٢٣6٨46٢

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

يون�س بن خلفان بن م�سعود البلو�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سون �سحار للتجارة - ت�سامنية

يعلن يون�س بن خلفـــان بن م�سعـــود البلو�ســـي اأنـه يقــوم بت�سفـيــــة �سركـــــة ح�ســــون �سحـــار 
للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١70080, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 هاتف رقم:9٥١٨9999 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩4(

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور جعالن ال�ساملة - تو�سية

يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيـــــة 
�سركـــة زهور جعالن ال�ساملــة - تو�سيــــة, وامل�سجلة لدى اأمانــــة ال�سجل الـتجـــــاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  202١/2/٣م,  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,١١60088
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو - ولية امل�سيبي - محافظة �سمال ال�سرقية

�س.ب:١٥١  ر.ب:4١٨ 
 هاتف رقم:99٢٢١97١ - 9٥٨06٢9٨ فاك�س رقم: ٢٥77١٥7٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

محمد بن را�سد بن نا�سر القنوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج بركاء �س.م.م

يعلــن محمد بن را�سد بن نا�سر القنوبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــة خليج بركاء �س.م.م, 

وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١0٣82٣8, عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

 امل�سفــي
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�سليمان بن محمد بن خليفة احلامدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سالمل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سليمان بن محمد بن خليفة احلامدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سالمل للتجارة 
عـــن   ،١4٩0١١7 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

را�سد بن عبداللـه بن را�سد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سخور احلديثة للتجارة �ش.م.م

يعلـن را�سد بن عبداللـه بن را�سد اجلابري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سخور احلديثة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١0٣2١07،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول النه�سة الوطنية - ت�سامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة �سهول النه�سة الوطنية - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١06٣64٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

جا�سم بن محمد بن ناجمان البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريبال الدولية �ش.م.م

يعلـن جا�سم بن محمد بن ناجمان البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة ريبال الدولية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١5١26٣،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة املحرك الف�سي خلدمات ال�سيارات �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة املحرك الف�سي خلدمات ال�سيارات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١760٩6٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة بهالء لتقنية ال�سيارات �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة بهالء لتقنية ال�سيارات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١0722٣٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة جزيرة كمزار �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة جزيرة كمزار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١2١8١٣2، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة درين للتجارة وال�سناعة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة درين للتجارة وال�سناعة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٣20746، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة امل�ساريع املتكاملة للكيماويات البرتولية والتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة امل�ساريع املتكاملة للكيماويات البرتولية والتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة 
ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣4٩004، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اإبراهيم الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركـة اإبراهيم الدولية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـم ١١٩١74٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة 

الهند�سية العمانية ال�ساملة للت�سنيع �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للت�سنيع  ال�ساملة  العمانية  الهند�سية  لل�سركــــة 
الـتجــاري بالرقـــم ١١68٩86، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة موناكو - ت�سامنية

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة موناكو - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 20١8٩85، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مكتب ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - محا�سبون قانونيون وا�ست�سارات جتارية 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساريع اأبو عائ�سة املتحدة �ش.م.م

وا�ست�سارات  قانونيون  محا�سبــــون   - احل�سابــــات  لتدقيـــق  االأو�ســـط  ال�سرق  مكتــب  يعلـن 
لــدى  اأبو عائ�سة املتحدة �ش.م.م، وامل�سجلـة  جتارية - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع 
الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١٣568 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة 

القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سركة مور �ستيفنز
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الزواوي لالأجهزة املكتبية �ش.م.م

تعلـن �سركة مور �ستيفنز ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة الزواوي لالأجهزة املكتبية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١2٣٩82١،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية

اأحمد بن نا�سر بن محمد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرفاأ للخدمات البحرية �ش.م.م

للخدمات  املرفاأ  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سيابي  محمد  بن  نا�سر  بن  اأحمد  يعلـن 
البحرية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0280٣5، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سمري بن مبارك بن دروي�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ليايل ودام للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سمري بن مبارك بن دروي�ش البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفي ل�سركة ليايل ودام للتجارة - 

ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١04422١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
�سامل بن علي بن ذياب امل�سيقري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة مغ�سر للتجارة - ت�سامنية

يعلــن �سامل بن علي بن ذياب امل�سيقري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة منارة مغ�سر للتجارة - 

اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١0527٩0 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

 امل�سفــي
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