ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1433

ال�سنة احلاديـة واخلم�سون

الأحد � 10شعب ـ ــان 1443هـ

املواف ــق  13مـ ـ ـ ــار�س 2022م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة املاليـــــــة
				
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٢٧ص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي  2022/٢/٢٨بتعديــل بعــ�ض �أحكــام
امللحــق رقــم ( )1دليل ت�صنيف امليزانية العامة
للدولة املرفـق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل.
وزارة الإ�سكـان والتخطيــط العمرانــي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٥٧ص ـ ــادر فـ ــي  2022/٣/٣بتعديــل القرار الوزاري
رقــم  2016/92ب�إ�ص ــدار الئحـة القيـ ــم والر�سـوم
والأثم ـ ــان التـ ـ ــي حت�صله ـ ـ ــا وزارة الإ�سك ـ ـ ـ ــان
والتخطيـ ــط العمران ــي.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٥٨صادر فــي  2022/٣/٣ب�ش�أن منح مزايا للم�ستثمرين
غري العمانيني فـي متلك بع�ض العقارات.
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
				
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2022/٥صـادر فــي  2022/2/28بتحديد ر�سوم اخلدمات
الت ــي تقدمه ــا وزارة التعلي ــم العال ــي والبح ــث
العلمـي واالبتكـار.

رقم
ال�صفحة
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رقم
ال�صفحة
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومـات
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � ٢٠٢٢/33صادر فـي  2022/3/8ب�إ�صدار الئحة تنظيم وحدات
الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
22
جهــاز ال�ضرائــب
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � ٢٠٢٢/89صــادر ف ــي  2022/3/١٣بتعديـ ــل بعــ�ض �أحكــام
الق ــرار رق ــم  2021/65بتحديد ال�سلع الغذائية
اخلا�ضعــة ل�ضريب ــة القيم ــة امل�ضافــة مبعــدل
ال�صفر باملائة.
33
بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملـخــ�ص النظــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�سـة ال�شيبة الوقفـية.
39
�إعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإعالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
40
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
301
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
306
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
310
�إعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفردو�س الدولية �ش.م.م.
٣١٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء خلدمات االت�صاالت �ش.م.م.
٣١٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج املزايا للتجارة  -تو�صية.
٣١٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأطالل العربية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية٣١٨ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابط لل�صناعات احلديدية �ش.م.م.
٣١٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلقوق �ش.م.م.
٣١٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي املتحدة للم�شاريع التجارية �ش�.ش.و٣٢٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفنان لوى للمقاوالت �ش.م.م.
٣٢٠

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صون ال�شرق العاملية �ش.م.م.
٣٢١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املو�شور الدولية للتجارة واخلدمات �ش.م.م٣٢١ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل بنتوت للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣٢٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صائل اللوية ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية٣٢٢ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحور �آ�سيا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٢٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية.
٣٢٣
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الطبية اجلديدة �ش.م.م.
٣٢٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شهور للخدمات الزراعية �ش.م.م.
٣٢٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم اخلنجر �ش.م.م.
٣٢٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوحدة للتقنية وامل�شاريع �ش.م.م.
٣٢٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البون�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
٣٢٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل ال�شيزاو للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٢٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوادي الأ�شخرة ال�شاملة للتجارة  -تو�صية٣٢٧ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديار املتميزة املتحدة �ش.م.م.
٣٢٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سواعد الزرقاء للتجارة �ش.م.م.
٣٢٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض اجلليد لأنظمة التكييف والتربيد �ش.م.م٣٢٨ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة �صفاق�س �ش.م.م.
٣٢٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سليف املا�سية  -تو�صية.
٣٢٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حبل الر�سن للتجارة �ش.م.م.
٣٣٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شرقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م٣٣٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفل م�سندم للتجارة �ش�.ش.و.
٣٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز للتموين واخلدمات �ش.م.م.
٣٣١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ا�سناد �ش.م.م.
٣٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العربية للت�سويق �ش.م.م.
٣٣٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأداء الفعال الف�ضي للتجارة  -ت�ضامنية٣٣٣ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأداء الفعال الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية٣٣٣ .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساحة احلمراء للتجارة �ش.م.م.
٣٣٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلياط للتجارة �ش.م.م.
٣٣٤
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل الربميي للتجارة �ش.م.م.
٣٣٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة في�ستج للتجارة ال�شاملة �ش�.ش.و.
٣٣٥
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروافد الذهبية للتجارة �ش.م.م.
٣٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الباطنة احلديثة �ش.م.م.
٣٣٦
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني اجلوف للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٣٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون الأ�شخرة للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٣٧
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف الب�صرة �ش.م.م.
٣٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سراج الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م.
٣٣٨
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دقة التقنية للنظم الأمنية �ش.م.م.
٣٣٩
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة احلظرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٣٩ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية الوطنية لل�شرق الأو�سط �ش.م.م٣٤٠ .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع قلم الر�صا�ص الالمع �ش.م.م.
٣٤٠
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق جمان للتجارة �ش.م.م.
٣٤١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجناز الهمبار املتحدة  -ت�ضامنية.
٣٤١
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة للم�شاريع املحدودة �ش.م.م.
٣٤٢
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا اجلبل الدولية �ش.م.م.
٣٤٢
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد ونورجان للتجارة �ش.م.م.
٣٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن �سليمان الإن�شائية �ش.م.م.
٣٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع الفليج للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقل اجلوي ال�سريع �ش.م.م.
٣٤٣
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزامي الظفرة للتجارة  -تو�صية.
٣٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحاب الظفرة للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٤٤

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي القطيف للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية٣٤٤ .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريـ ــا�ض الفرفـ ــار للتج ــارة �ش.م.م.
٣٤٤
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ض ــواء الفـ ــنار  -ت�ضامنية.
٣٤٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الراكي للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٤٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رو�ضة ال�شباك للتجارة  -تو�صية.
٣٤٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدالل ــه بـن م�سلــم بن �سامل و�شريكته
للتجارة  -ت�ضامنية.
٣٤٥
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فيوليا �إ�سناد للخدمات املمتازة �ش.م.م346 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآمال العالية للتجارة  -تو�صية.
346
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سداب للم�شاريع العاملية �ش.م.م.
346
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حرامل احلديثة �ش.م.م.
346
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العراقة احلديثة �ش.م.م.
347
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صــاري لإن�شــاء املباين وامل�شاريع �ش.م.م347 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مـ ــزون العربي ــة للتجارة  -ت�ضامنية347 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتقدمة للمقاوالت �ش.م.م.
347
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زينة ال�صحراء املتحدة �ش.م.م.
348
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ري�سوت املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية348 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء الريف املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية348 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ري�سوت العربية للتجارة  -ت�ضامنية348 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة علي بن حماد ن�صيب املع�شني و�شريكه
للتجارة  -ت�ضامنية.
349
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الوقبة الذهبية �ش.م.م.
349
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا الدريز  -ت�ضامنية.
349
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرتفعات الوافـي عندام للتجارة واملقاوالت -
ت�ضامنية.
349

قــــــــرارات وزاريــــــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

وزارة املاليـــــــة
قـــرار وزاري
رقم 2022/٢٧
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام امللحــق رقــم ()1
دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة املرفـق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل
ا�ستنادا �إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إلى الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2008/118
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جترى التعديالت املرفقة على امللحق رقم ( )1دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة املرفق
بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي1443 / ٧ / 26 :هـ
املوافـــــق٢٠٢٢ / ٢ / ٢٨ :م

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املــالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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تعديالت على بع�ض �أحكام امللحق رقم ()1
دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة املرفق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة (( )01ال�ضريبة على دخل امل�ؤ�س�سات وال�شركات العمانية) من البند
رقـ ــم (�( )21ضريب ــة الدخـ ــل) م ــن الف�ص ــل رقــم ( ( )101إ�يـ ــرادات ال�ضرائــب والر�سـوم)
من الباب الأول (الإيرادات) مــن امللح ــق رق ــم ( )1دليـ ــل ت�صنيف امليزانية العامة للدول ــة
املرفق بالالئحة التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
رقم احل�ساب
ا�سـم احل�سـاب
مادة بند ف�صل باب

01

21

101

دليــــل احل�ســــاب

يـدرج بـ ــه �ضريبة الدخـل التي حت�صل
من جميع امل�ؤ�س�سات ،وال�شركات
العمانية ،والأجنبية واملختلطة،
� 1ضريبة الدخل
وال�شركات الأجنبية التي لي�س لها
من�ش�أة م�ستقرة فـي عمان وفقا لقانون
�ضريبة الدخل

املــادة ( ) ٢
تلغى احل�سابات الآتية من الف�صل (�( )101إيرادات ال�ضرائب والر�سوم) من الباب الأول
(الإيرادات) من امللح ــق رقم ( )1دليـ ــل ت�صني ــف امليزانية العامة للدولة املرفق بالالئ ــحة
التنفـيذية للقانون املايل امل�شار �إليها:
م
1
2

رقم احل�ساب
11012102
11012103

3

11012104

التفا�صيــــــل
ال�ضريبة على دخل ال�شركات املختلطة
ال�ضريبة على دخل امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأجنبية
ال�ضريبة على دخل ال�شركات الأجنبية
والتي لي�س لها من�ش�أة م�ستقرة فـي عمان
-10-
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وزارة الإ�سكـان والتخطيــط العمرانــي
قـرار وزاري
رقــــــم 2022/٥٧
بتعديل القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صـدار الئحـة القيـم
والر�سـوم والأثمــان التـي حت�صلهــا وزارة الإ�سكــان والتخطيـــط العمرانــي
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،80/5
و�إلى القرار الوزاري رقم  2016/92ب�إ�صدار الئحة القيم والر�سوم والأثمان التي حت�صلها
وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين،
و�إلى موافقــة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف بند جديد برقم (� )15إلى امللحق رقم ( )6املرفق بالئحة القيم والر�سوم والأثمان
التي حت�صلها وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين امل�شار �إليها ،ن�صه الآتي:
م
15

الر�ســم بالريال العماين

البيـــــــــــان

( )%3ثالثة باملائة من القيمة ال�سوقية
حلق االنتفاع ( �شامال املن�ش�آت القائمة )

ر�سوم التنازل عن حق االنتفاع

املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٩ :مــن رجـــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق ٣ :مــن مــــــــــــار�س ٢٠٢٢م

د  .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزي ــر الإ�سك ــان والتخطي ـ ــط العمران ـ ـ ــي
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قـرار وزاري
رقم 2022/٥٨
ب�ش�أن منح مزايا للم�ستثمرين غري العمانيني فـي متلك بع�ض العقارات
ا�ستنادا �إلى قانون الأرا�ضي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،80/5
و�إلى نظام ال�سجل العقاري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/2
و�إلى املر�س ــوم ال�سلطانـ ــي رقم  2004/21بتنظي ــم متـ ــلك مواطني دول جمل ــ�س التع ـ ــاون
لدول اخلليج العربية للعقار فـي الدول الأع�ضاء،
و�إلى نظ ــام متـلك غيــر العمانيني للعقـ ــارات فـي املجمعـ ــات ال�سياحية املتكاملـ ــة ال�ص ــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2006/12
و�إلى قان ــون حظــر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع ــ�ض الأماكــن ال�ص ــادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2018/29
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع�ض
الأماكن ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2020/292
و�إلى موافقة جمل�س الوزراء،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحق للم�ستثمر غري العماين الراغب فـي احل�صول على بطاقة �إقامة من الفئة الأولى طلب
�شهــادة من �أمانة ال�سجل العقاري تثبت �أنه ا�شرتى وحدة �سكنيـة �أو �أكثــر بقيمة �إجمالي ــة
ال تقل عن ( )500.000خم�سمائة �ألف ريال عماين� ،أو بقيمة ال تقل عن ( )250.000مائتني
وخم�سني �ألف ريال عماين �إذا كان يرغب فـي احل�صول على بطاقة �إقامة من الفئة الثانية.
وفـي جميع الأحوال ،يجب �أن تكون تلك الوحدة �أو الوحدات ال�سكنية فـي الأماكن املرخ�ص
بتملكها لغري العمانيني.
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املــادة الثانيــــة
يحــق للم�ستثمر غري العماين احلا�صل عل ــى بطاق ــة �إقامة من الفئة الأولى متلك عق ــار
واحد لال�ستعمال ال�سكني �أو التجاري �أو ال�صناعي خارج الأماكن املرخ�ص بتملكها لغري
العمانيني �شريطة �أال يكون متلك العقار فـي الأماكن املن�صو�ص عليها فـي قانون حظر
متلك غري العمانيني للأرا�ضي والعقارات فـي بع�ض الأماكن امل�شار �إليه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٩ :مــن رجـــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق ٣ :مــن مــــــــــــار�س ٢٠٢٢م
د  .خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�شعيلي
وزي ــر الإ�سك ــان والتخطي ـ ــط العمران ـ ـ ــي
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وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي واالبتكـار
قـــرار وزاري
رقــم 2022/٥
بتحديــد ر�ســـوم اخلدمـــــات
التـي تقدمهـا وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي واالبتكـار
ا�ستنادا� إلى القانون املايل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،98/47
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2020/98بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل �إلى وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حت ــدد ر�سـ ــوم اخلدم ــات التــي تقدمه ـ ــا وزارة التعليـ ــم العالـ ــي والبح ــث العلمـ ــي واالبتك ـ ــار
وفــق اجلــدول املرف ــق.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٢٦ :مــن رجـــــــــــــــب 1443هـ
املوافـــــق ٢٨ :مــن فبرايــــــــــر ٢٠٢٢م
د .رحمة بنت �إبراهيم بن �سعيـد املحروقيـة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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جــــدول ر�ســــوم اخلدمــــــات
التـي تقدمهـا وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي واالبتكـار
م

اخلدمـــة املقدمـــــــة

1

ت�أجري قاعة امل�ؤمترات
مببنى ديوان عام الوزارة ملختلف اجلهات

2

3

4

5

و�ضع رابط �إلكرتوين ملواقع م�ؤ�س�سات التعليم
العايل اخلا�صة من داخل �سلطنة عمان
مع ال�شعار �أ�سفل �صفحة املوقع الإلكرتوين
ملركز القبول املوحد
و�ضع رابط �إلكرتوين ملواقع م�ؤ�س�سات التعليم
العال ــي اخلا�صــة من خارج �سلطن ــة عم ــان
مـ ــع ال�شعار �أ�سفل �صفحة املوقع الإلكرتوين
ملركز القبول املوحد
ن�شر برامج م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
فـي دليل الطالب الذي ي�صدره
مركز القبول املوحد �سنويا
العرو�ض الرتويجية (الباقة الربونزية ملدة عام
واحد) وت�شمل الباقة �أحد اخليارين:
1عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد
كو�صلة دخول مبا�شر �إلى املوقع الإلكرتوين
للم�ؤ�س�سة.
2عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي دلي ـ ــل الطالـ ــب الإلكرتونـ ــي لاللتحــاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.
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الر�سم بالريال العماين
( )700ريال
لليوم الواحد م�ضافا �إليه ت�أمني
م�ساو ملبلغ الت�أجري فـي �صورة �ضمان
بنكي �أو �شيك م�صدق من �أحد
البنوك العاملة فـي �سلطنة عمان
( )500ريال �سنويا

( )700ريال �سنويا

( )500ريال عن كل �صفحة

( )500ريال
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمـات التي تقدمها وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي واالبتكـار
م

الر�سم بالريال العماين

اخلدمـــة املقدمـــــــة

العرو�ض الرتويجية (الباقة الف�ضية ملدة عام
واحــد) وت�شـمل الباقــة عـر�ض �شعار م�ؤ�س�ســة التعليم
العال ــي اخلا�صــة فـي الت�صاميــم التـي ين�شرهـا مركز
القبول املوحـد ف ــي ح�سابات التوا�صل االجتماعي
التابعة له بالإ�ضافة �إلى �أحد اخليارين:
 1عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صة6
فـي املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد
كو�صلة دخول مبا�شر �إلى املوقع الإلكرتوين
للم�ؤ�س�سة.
 2عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي دليـ ــل الطال ـ ــب الإلكرتونـ ــي لاللتحـ ــاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.

( )1000ريال

العرو�ض الرتويجية (الباقة الذهبية ملدة عام
واحد) وت�شمل الباقة الآتي:
 1عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد
كو�صلة دخول مبا�شر �إلى املوقع الإلكرتوين
للم�ؤ�س�سة.
2 - 7عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صة
فـي دليل الطال ــب الإلكرتون ـ ــي لاللتح ـ ــاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 3عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي الت�صاميم التي ين�شرها مركز القبول
املوح ــد فـي ح�ساب ــات التوا�صـ ــل االجتماعـ ـ ــي
التابعة له.

( )1500ريال
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمـات التي تقدمها وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي واالبتكـار
م

8

9
10
11
12
13
14
15
16

اخلدمـــة املقدمـــــــة
العرو�ض الرتويجية (الباقة ال�شاملة بالتينيوم
ملــدة عام واحد) وت�شمل الباقة الآتي:
 1عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي املوقع الإلكرتوين ملركز القبول املوحد
كو�صلة دخول مبا�شر �إلى املوقع الإلكرتوين
للم�ؤ�س�سة.
 2عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي دليل الطالب الإلكرتوين لاللتحاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 3عر�ض �شعار م�ؤ�س�سة التعليم العايل اخلا�صةفـي الت�صاميم التي ين�شرها مركز القبول
املوحد فـي ح�سابات التوا�صل االجتماعي
التابعة له.
 4ن�شر �إعالن ترويجي واحد مل�ؤ�س�سة التعليمالعالـ ــي اخلا�ص ــة (م�صمم) ،فـي ح�ساب ــات
التوا�صل االجتماعي ملركز القبول املوحد.
درا�سـ ــة طلـ ــب ترخي�ص
فتــح مكت ــب خدمــات التعليم العايل
�إ�صدار الرتخي�ص
ملكاتب خدمات التعليم العايل
جتديد الرتخي�ص
ملكاتب خدمات التعليم العايل
املوافقة على ن�شر �إعالن
ملكاتب خدمات التعليم العايل
درا�سة طلب ترخي�ص �إن�شاء جامعة خا�صة
درا�سة طلب ترخي�ص �إن�شاء كليـ ــة خا�صة
�إ�صدار ترخي�ص لإن�شاء جامعـة خا�صة
�إ�صدار ترخي�ص لإن�شاء كلية خا�صة
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الر�سم بالريال العماين

( )3000ريال

( )100ريال
( )200ريال
( )200ريال
ك ـ ــل عام ـ ـ ــني
( )20رياال
( )500ريال
( )250رياال
( )2000ريال
( )1000ريال
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمـات التي تقدمها وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي واالبتكـار
الر�سم بالريال العماين
اخلدمـــة املقدمـــــــة
م
درا�ســة طلــب ا�ستح ــداث كلية جدي ــدة
( )250رياال
 17بربام ــج جديدة فـي جامعة خا�صة قائمة
� 18إ�صدار ترخيـ�ص با�ستحـ ــداث كلية جديـدة
( )1000ريال
بربامج جديدة فـي جامعة خا�صة قائمة
( )100ريال
طلب �إعادة هيكلة جامعة خا�صة
�( 19إ�ضافة كلية جديدة من خالل ف�صل برامج قائمة)
قيمة ا�ستمارة الطلب
درا�سة طلب �إعادة هيكلة جامعة خا�صة
( )500ريال
�( 20إ�ضافة كلية جديدة من خالل ف�صل برامج قائمة)
( )500ريال
قيمة ا�ستمارة الطلب ،وتتحمل
درا�س ــة طلـب اندماج م�ؤ�س�س ــات
 21التعليم العايل القائمة لإن�شاء جامعة خا�صة م�ؤ�س�سة التعليم العايل مقدمة
الطلب ر�سوم حتليل درا�سة اجلدوى
ح�سب ما تقره املكاتب املتخ�ص�صة
�إ�صدار ترخي�ص باندماج م�ؤ�س�سات التعليم
( )2000ريال
 22العايل اخلا�صة القائمة لإن�شاء جامعة خا�صة
( )500ريال
قيمة ا�ستمارة الطلب ،وتتحمل
درا�سـ ـ ـ ــة طل ـ ـ ــب
23
الكلية اخلا�صة مقدمة الطلب
خا�صة
ـة
ـ
ـ
ع
جام
إلى
�
ـة
ـ
ص
خا�
ـة
ـ
ـ
ي
كل
ـيع
ف
تر
ر�سوم حتليل درا�سة اجلدوى
ح�سب ما تقره املكاتب املتخ�ص�صة
�إ�ص ـ ـ ــدار ترخيـ ـ ـ ــ�ص
( )2000ريال
 24برتفـي ـ ــع كلي ـ ـ ـ ــة خا�ص ـ ــة �إلى جامعة خا�صة
( )500ريال
درا�ســة طلب فتح فرع جلامعــة خا�صة عمانيــة قيمة ا�ستمارة الطلب ،وتتحمل
 25قائمة فـي منطقة �أخرى فـي �سلطنة عمان اجلامعة اخلا�صة مقدمة الطلب
ر�سوم حتليل درا�سة اجلدوى
ح�سب ما تقره املكاتب املتخ�ص�صة
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمـات التي تقدمها وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي واالبتكـار
الر�سم بالريال العماين
اخلدمـــة املقدمـــــــة
م
�إ�صدار ترخي�ص بفتح فرع جلامعة خا�صة عمانية
( )500ريال
26
قائمة فـي منطقة �أخرى فـي �سلطنة عمان
( )500ريال
قيمة ا�ستمارة الطلب ،وتتحمل
درا�سـ ــة طل ــب فتح
27
اجلامعة الأجنبية اخلا�صة مقدمة
فرع جامعــة �أجنبية خا�صــة فـي �سلطنة عمان
الطلب ر�سوم حتليل درا�سة اجلدوى
ح�سب ما تقره املكاتب املتخ�ص�صة
�إ�صــدار ترخي ــ�ص بفتـ ــح ف ــرع
28
( )2000ريال
جامع ــة �أجنبي ــة خا�صة فـي �سلطنة عمان
( )250رياال
قيمة ا�ستمارة الطلب ،وتتحمل
درا�س ـ ــة طل ـ ــب فتـ ــح ف ــرع
الكلية الأجنبية اخلا�صة مقدمة
29
كليــة �أجنبيــة خا�صـة فـي �سلطنة عمان
الطلب ر�سوم حتليل درا�سة اجلدوى
ح�سب ما تقره املكاتب املتخ�ص�صة
�إ�صدار ترخي�ص بفتح
30
( )1000ريال
فرع كلية �أجنبية خا�صة فـي �سلطنة عمان
( )2000ريال
درا�س ـ ــة طلـ ــب ترخيـ ــ�ص الربامـ ــج الأكادميي ـ ــة
31
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
( )200ريال
�إ�صدار ترخي�ص الربامج الأكادميية
32
مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
�شهادة ملن يهمه الأمر
33
( )10رياالت
مل�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
ريال واحد
الت�صديق على ن�سخ ال�شهادات وك�شوف الدرجات
34
تدفعه امل�ؤ�س�سة عن كل طالب
خلريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�صة
مقابل ت�صديق �شهادته
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمـات التي تقدمها وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي واالبتكـار
الر�سم بالريال العماين
اخلدمـــة املقدمـــــــة
م
( )1000ريال
طلب تقييـم الربامج التج�سريية
35
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
مل�ؤ�س�س ـ ــات التعلي ـ ــم العال ـ ـ ــي اخلا�ص ـ ــة
( )200ريال
�إ�صدار ترخي�ص للربامج التج�سريية
36
مل�ؤ�س�سـ ــات التعليـ ــم العال ـ ــي اخلا�صـ ـ ـ ــة
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
( )500ريال
طل ــب تعدي ـ ــل الربامــج التج�سريي ــة
37
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
مل�ؤ�س�س ـ ـ ـ ــات التعليـ ــم العالـ ــي اخلا�صـ ــة
( )1000ريال
ط ــلب تقييـ ــم الربام ــج الت�أ�سي�سي ــة
38
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
مل�ؤ�س�سـ ــات التعليـ ـ ــم العال ـ ـ ــي اخلا�ص ـ ـ ــة
( )200ريال
�إ�صدار ترخي�ص للربامج الت�أ�سي�سية
39
مل�ؤ�س�سـ ــات التعلي ـ ـ ــم العال ـ ــي اخلا�ص ـ ـ ــة
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
( )500ريال
طلب تعديـل الربامج الت�أ�سي�سية
40
لكـ ـ ــل برنامـ ـ ـ ــج
مل�ؤ�س�س ـ ـ ــات التعليـ ــم العال ــي اخلا�ص ــة
( )200ريال
�إذا كان التعديل �أقل من �أو ي�ساوي
( )%30من اخلطة الدرا�سية
تعديـ ــل اخلط ــط الدرا�سي ــة
41
مل�ؤ�ســ�سات التعليـ ــم العايل اخلا�ص ــة
( )2000ريال
�إذا كـ ــان التعديـ ــل �أكث ــر مـ ــن
( )%30من اخلطة الدرا�سية
( )200ريال
�إذا كان طلب الزيادة فـي الر�سوم
درا�سة طلب زيادة الر�سوم الدرا�سية
42
الدرا�سي ـ ـ ــة يتجـ ـ ـ ــاوز ن�سبـ ـ ــة ()%2
مل�ؤ�س�سـ ـ ـ ــات التعليـ ـ ــم العالـ ـ ــي اخلا�ص ـ ــة
من الر�سوم احلالية
طلـ ــب �شه ـ ـ ــادة معادل ـ ـ ــة
( )10رياالت للعمانيني
43
مل ؤ�ه ــل درا�س ــي �أكادمي ــي من خارج �سلطنة عمان و( )20رياال لغري العمانيني لكل طلب
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تابع  :جدول ر�سوم اخلدمـات التي تقدمها وزارة التعليم العايل والبحـث العلمـي واالبتكـار
اخلدمـــة املقدمـــــــة
م
طلـ ــب االعت ـ ــراف مب�ؤ�س�سـ ــة التعلي ــم العالـ ــي
44
الأجنبية داخل �سلطنة عمان

الر�سم بالريال العماين
( )300ريال
لك ـ ــل طلـ ـ ــب

توفـري البيانات الأكادميية للخريجني
�( 45آخر م�ؤهل ح�صل عليه اخلريج) للمكاتب
اخلا�صة بخدمات التعليم العايل وامل�ؤ�س�سات الأخرى

ريال واحـد
لكـل بيان عن كل خريج

توفـيــر ال�س ــرية الذاتية التعليميـ ــة للخريجـ ــني
( 46املراحـل التعليمية كاملة للخريج) للمكاتب
اخلا�صـة بخدمات التعليم العايل وامل�ؤ�س�سـات الأخرى

( )2رياالن
عن كل �سرية تعليمية للخريج

توفـري ن�سخة من درا�سات م�سح اخلريجني/
 47م�سح �أرباب العمل /درا�سات �أخرى للم�ؤ�س�سات
اخلا�صة والأفراد

( )10رياالت
لكل ن�سخة ورقية� /إلكرتونية

ا�شتـ ــراك �أفـ ــراد املجتمـ ــع م ــن غي ــر املنت�سبـ ــني
 48للم�ؤ�س�ســات التعليمي ــة والبحثيـ ــة فـي ال�شبكـ ــة
العمانية للبحث العلمي والتعليم

( )60رياال �سنويا
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
( )2000ريال �سنويا

49

امل�ؤ�س�سات الأكادميية
( )500ريال �سنويا

االنت�ساب لربنامج �إيجاد

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
( )500ريال �سنويا
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وزارة النقـل واالت�صـاالت وتقنيـة املعلومـات
قـــرار وزاري
رقـــم 2022/٣٣
ب�إ�صدار الئحة تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي )
ا�ستنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،81/35
و�إلى قانــون تنظي ــم املالح ــة البحري ــة فـي امليـ ــاه الإقليمي ــة ال�صادر باملر�س ــوم ال�سلطان ــي
رقم ،81/98
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  84/60بان�ضمام ال�سلطنة �إلى االتفاقيتني الدوليتني لقواعد
منع الت�صادم فـي البحار ول�سالمة الأرواح فـي البحار،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2015/56ب�إ�صدار الئحة ر�سوم خدمات ال�ش�ؤون البحرية،
وبنــاء علــى ما تقت�ضيه امل�صلـحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �ش�أن تنظيم وحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) ،ب�أحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي ٥ :مــن �شعبـــــــــــان 1443هـ
املوافـــــق ٨ :مــن مـــــــــــــار�س ٢٠٢٢م

م� .سعيـــد بن حمــود بن �سعيــد املعولـــي
وزير النقـل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
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الئحـة تنظيـم وحـدات الأجـرة البحريـة (التاك�سـي املائـي)
الف�صـــل الأول
تعريفـــــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الــــوزارة:
وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.
ال�سلطـة البحريــة:
املديرية العامة لل�ش�ؤون البحرية فـي الوزارة.
وحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي):
الوحدات البحرية التي ت�ستخدم كو�سيلة موا�صالت لنقل الأفراد نظري �أجر متفق عليه.
الرتخيــ�ص املالحــي:
املوافقة ال�صادرة من ال�سلطة البحرية لت�شغيل وحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
امل�شغـــــل:
ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له لإدارة �أو ت�شغيل وحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
الف�صــل الثانـــي
الرتخيــ�ص املالحــي
املــادة ( ) 2
ال يجوز ممار�سة الأن�شطة املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة �إال بعد احل�صول على ترخي�ص
مالحي وفق �أحكام هذه الالئحة.
املــادة ( ) 3
يقدم طلب الرتخي�ص املالحي �إلى ال�سلطة البحرية على النموذج املعد لهذا الغر�ض مرفق
به امل�ستندات الآتية:
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 - 1ال�سجل التجاري.
 - 2ترخي�ص ممار�سة ن�شاط النقل البحري بالأجرة.
� - 3شهادة من� أش� وحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
 - 4ما يثبت ملكية وحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
 - 5ما يثبت �أن عم ــر وح ــدة الأجـ ــرة البحري ــة (التاك�س ــي املائ ــي) ال يزي ــد عل ــى ()15
خم�س ع�شرة �سنة من تاريخ بنائها �أو �إعادة بنائها ،وت�ستثنى من ذلك الوحدات
امل�صنوعة من الألياف الزجاجية.
� - 6شهادة �شطب وحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) �إذا �سبق ت�سجيلها لدى دولة
علم �أخرى.
 - 7بيـ ــان الإف ــراج اجلمركـ ــي �إذا ت ــم �ش ــراء وح ــدة الأج ــرة البحري ــة (التاك�ســي املائ ــي)
من خارج �سلطنة عمان.
 - 8وثيقة ت�أمني �شاملة لوحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) وطاقمها والركاب.
 - 9ترخي�ص �أجهزة االت�صاالت الراديوية فـي وحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
- 10ن�سخة من جواز ال�سفر �أو البطاقة ال�شخ�صية لربان وحدة الأجرة البحرية.
- 11تقرير فح�ص طفايات احلريق فـي وحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
� - 12شهادات الت�صنيف لوحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) التي يزيد طولها
على ( )12اثني ع�شر مرتا ،وتنطبق عليها الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية.
� - 13شهادة رماثات النجاة لوحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) التي يزيد طولها
على ( )12اثني ع�شر مرتا ،وتنطبق عليها الئحة ال�سالمة اخلا�صة بال�سفن ذات
احلموالت ال�صغرية التي ال ت�شملها املعاهدات البحرية الدولية.
- 14خمطط �سري وحدة الأجرة البحرية (التاك�سي املائي).
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املــادة ( ) 4
يجب على ال�سلطة البحرية البت فـي طلب الرتخي�ص املالحي خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة ،ويعترب م�ضي هذه املدة دون رد رف�ضا
للطلب.
ويجوز ل�صاحب ال�ش�أن التظلم �إلى الوزير خالل (� )60ستني يوما من تاريخ انتهاء ()30
الثالثني يوما املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ال�سابقة� ،أو من تاريخ �إخطاره بقرار الرف�ض،
ويجب البت فـي التظلم خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه ،ويعترب م�ضي هذه
املدة دون رد رف�ضا للتظلم.
املــادة ( ) 5
ت�صـ ــدر ال�سلط ــة البحرية الرتخي�ص املالحي بعد التحقق من ا�ستيفاء امل�ستندات ال ــواردة
فـي املادة ( )3من هذه الالئحة واملتطلبات الفنية اخلا�صــة بوح ــدات الأجرة البحري ــة
(التاك�سي املائي) الواردة فـي امللحق املرفق بهذه الالئحة ،وبعد �سداد الر�سوم املقررة.
املــادة ( ) 6
ي�صدر الرتخي�ص املالحي ملدة (� )1سنة واحدة قابلة للتجديد ،على �أن يقدم طلب التجديد
قبل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهائه ،مرفقا به امل�ستندات املن�صو�ص عليها فـي املادة ()3
من هذه الالئحة ،وما يفـيد االلتزام باملتطلبات الفنية الواردة فـي امللحق املرفق بهذه
الالئحة.
املــادة ( ) 7
يجوز لل�سلطة البحرية فـي الظروف اال�ستثنائية التجاوز عن بع�ض اال�شرتاطات الواردة
فـي ه ــذه الالئح ــة لوحدات حمددة ي�سمح له ــا بالعمل ملدة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما،
�إذا كان ذلك ال ي�سبب خطرا على الأ�شخا�ص �أو املمتلكات �أو البيئة البحرية.
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الفــ�صل الثالـــث
التزامــــات امل�شغـــل
املــادة ( ) 8
يجب على امل�شغل االلتزام بالآتي:
 1توفـري طاقم م�ؤهل فنيا ومرخ�ص من ال�سلطة البحرية. 2متابعة التنب�ؤات والتحذيرات اجلوية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة ،والتوقف عنالعمل فـي الأحوال اجلوية اخلطرة.
 3متابعة وتنفـيذ التعليمات التي ت�صدرها ال�سلطة البحرية. 4توفـري �أف�ضل التقنيات املتاحة لتقدمي اخلدمة للم�ستفـيدين. 5ا�ستخدام نظام ات�صال فعال مع وحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) التابعة له. 6جتهيز مواقع ر�سو الوحدات البحرية التابعة له �أو التي تعمل حتت �إدارته مبا ي�ضمن�سالمة م�ستخدميها و�سهولة الو�صول �إليها.
الف�صـــل الرابــــع
اجلــــزاءات الإداريـــــة
املــادة ( ) 9
تفر�ض غرامة �إدارية على امل�شغل قدرها (� )1000ألف ريال عماين عن كل خمالفة لأحكام
املادتني رقمي ( )2و ( )8من هذه الالئحة.
وت�ضاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفات خالل فرتة �سريان الرتخي�ص املالحي.
املــادة ( ) 10
يجوز لل�سلطة البحرية �إيقاف الرتخي�ص املالحي ملدة ( )30ثالثني يوما فـي حال تكرار
ارتكاب �أي من املخالفات املن�صو�ص عليها فـي املادتني ( )2و ( )8من هذه الالئحة خالل
فرتة �سريان الرتخي�ص املالحي.
كما يجوز لها �إلغاء الرتخي�ص املالحي نهائيا ،فـي حالة تكرار �أي من املخالفات املن�صو�ص
عليها فـي هاتني املادتني.
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ملحـــــق
باملتطلبـات الفنية لوحدات الأجـرة البحريـة (التاك�سـي املائـي)
  -املتطلبـ ــات الفنيـ ــة فـي وحـ ــدات الأجـ ـ ــرة البحري ـ ــة (التاك�س ــي املائـي) التي يبل ــغ طولهــا
( )12اثني ع�شر مرتا ،وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا:
م

معـــدات املالحــــة واالت�صــــال

أ�ن ــوار مالحي ــة بح ــ�سب متطلبات االتفاقيــة الدولي ــة
1
لقواع ــد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز قيا�س الأعماق (�إذا كانت الوحدة البحرية ال�سياحية
2
مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
جهاز حتديد املواقع
3
4

املياه
املياه
الداخلية املفتوحة

-

جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل

 5خرائط مالحية حديثة ملنطقة الإبحار ورقية �أو �إلكرتونية
6

بو�صلة مغناطي�سية

7

عاك�س راداري

8

و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة

م�صباح �إنارة يدوي خم�ص�ص لإ�شارات طلب امل�ساعدة
 9فـي حاالت الط ـ ــوارئ (�إذا كانت الوحدة البحرية مرخ�صة
لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
علم �سلطنة عمان مثبت ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
10
على �سطح الوحدة البحرية
-27-
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تابع � :أ -املتطلبـ ــات الفنيـ ــة فـي وحـ ــدات الأجـ ـ ــرة البحري ـ ــة (التاك�س ــي املائـي) التي يبلـغ
طولهــا ( )12اثني ع�شر مرتا ،وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا:
املياه
املياه
معـــدات ال�ســـالمة والإنقـــاذ
م
الداخلية املفتوحة
�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
1
ل�سالمة الأرواح ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة
لكل �شخ�ص على الوحدة البحرية
� 2سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة زيادة
على جمموع عدد الركاب والطاقم
� 3سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة فـي
املائة من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية ل�سالمة
 4الأرواح مت�صـ ــل بحب ـ ــل قابل للطفـ ــو ،ال يق ــل طول ــه ع ـ ــن
( )30ثالثني مرتا ،ومزود مب�صدر �إنارة ذاتي اال�شتعال
 5ن�سخة من خمطط ال�سالمة مكتوبة باللغتني :العربية،
والإجنليزية مثبتة عند مداخل �صاالت الركاب
 6ن�سخة من �إر�شادات ال�سالمة مكتوبة باللغتني :العربية،
والإجنليزية مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة البحرية
 7ن�سخة من الئحة املهام والتعليمات فـي حاالت الطوارئ
 8رماثات جناة تت�سع للركاب والطاقم (�إذا كانت الوحدة
البحرية مرخ�صة لأكرث من ( )12اثني ع�شر راكبا)
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنتان
9
10

�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنتان

11

�إ�شارات ا�ستغاثة برا�شوت عدد ( )2اثنان

12

�صندوق �إ�سعافات �أولية

13

م�صباح يدوي مقاوم للماء

 14ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
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تابع � :أ -املتطلبـ ــات الفنيـ ــة فـي وحـ ــدات الأجـ ـ ــرة البحري ـ ــة (التاك�س ــي املائـي) التي يبل ــغ
طولهــا ( )12اثني ع�شر مرتا ،وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا:
املياه
املياه
معــدات ك�شــف ومكافحــة احلريـــق
م
الداخلية املفتوحة
1

نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة

 2طفاية حريق ثاين �أك�سيد الكربون وزن ( )2كيلوغرامني
3

طفاية حريق بودرة وزن ( )2كيلوغرامني

م

معــــدات ومتطلبــــات �أخــــرى

1

م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة

2

جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
املتجمعة فـي الوحدة البحرية

خزان لتجميع مياه ال�صرف ال�صحي
�أو وحدة معاجلة عند وجود مرافق �صحية على الوحدة
3
البحرية (�إذا كانت الوحدة البحرية مرخ�صة لأكرث
من ( )12اثني ع�شر راكبا)
4

و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة
تتوقف تلقائيا عند ت�شغيل نظام �إطفاء احلريق الثابت

5

حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة
للقطر والربط على الأر�صفة
-29-
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تابع � :أ -املتطلبـ ــات الفنيـ ــة فـي وحـ ــدات الأجـ ـ ــرة البحري ـ ــة (التاك�س ــي املائـي) التي يبل ــغ
طولهــا ( )12اثني ع�شر مرتا ،وتقل عن (� )24أربعة وع�شرين مرتا:
م

معــــدات ومتطلبــــات �أخــــرى

6

�صندوق عدد يدوية لل�صيانة

7

�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب

8

مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير
طوله يتنا�سب مع منطقة الت�شغيل

9

ا�سم الوحدة البحرية ،ورقمها مقرو�آن
من م�سافة منا�سبة

10

مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
فـي الرتخي�ص املالحي للوحدة البحرية

لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني :العربية ،والإجنليزية
مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة البحرية
11
ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
لوحات حتذيرية مكتوبة بلغة الطاقم ومثبتة فـي غرف
12
املحركات ب�ش�أن عدم �ضخ الزيوت فـي البحر
13

خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب ،وعدم وجود
ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية للإبحار
-30-
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ب  -املتطلبات الفنية اخلا�صة بوحدات الأجرة البحرية (التاك�سي املائي) التي يكون طولها
�أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا:
م

معـــدات املالحــــة واالت�صـــال

1
2
3
4
5

�أنوار مالحية بح�سب متطلبات االتفاقية الدولية
لقواعد منع الت�صادم فـي البحار ل�سنة 1972
جهاز حتديد املواقع
جهاز ات�صال ال�سلكي يغطي منطقة الت�شغيل
بو�صلة مغناطي�سية
و�سيلة تنبيه �صوتية منا�سبة
علم �سلطنة عمان مثبت ب�سارية ذات ارتفاع منا�سب
على �سطح الوحدة البحرية

م

معــــدات ال�سالمــــة والإنقــــاذ

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

�سرتة جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح ،مزودة ب�صافرة وم�صدر �إنارة
لكل �شخ�ص على الوحدة البحرية
�سرتات جناة احتياطية بن�سبة ( )%5خم�سة فـي املائة زيادة
على جمموع عدد الركاب والطاقم
�سرتات جناة خم�ص�صة للأطفال بن�سبة ( )%10ع�شرة
فـي املائة من جمموع �سرتات النجاة املخ�ص�صة للركاب
طوق جناة بح�سب موا�صفات االتفاقية الدولية
ل�سالمة الأرواح مت�صل بحبل قابل للطفو ،ال يقل طوله
عن ( )30ثالثني مرتا
�إ�شارات ا�ستغاثة م�شاعل يدوية عددها ( )2اثنتان
�إ�شارات ا�ستغاثة دخانية عددها ( )2اثنتان
�صندوق �إ�سعافات �أولية
م�صباح يدوي مقاوم للماء
ن�سخة من �إر�شادات طلب امل�ساعدة فـي حاالت الطوارئ
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تابع  :ب  -املتطلبـ ــات الفنيـ ــة اخلا�ص ــة بوحـ ــدات الأجـ ــرة البحريـ ــة (التاك�س ــي املائـ ــي)
التي يكون طولها �أقل من ( )12اثني ع�شر مرتا:
املياه
املياه
معدات ك�شف ومكافحة احلريق
م
الداخلية املفتوحة
 1نظام ك�شف ومكافحة احلريق لغرف املحركات املغلقة
 2طفايات حريق ثاين �أك�سيد الكربون وزن ( )2كيلوغرامني
طفاية حريق بودرة وزن ( )2كيلوغرامني
3
املياه
املياه
معـــدات ومتطلبـــات �أخـــرى
م
الداخلية املفتوحة
 1م�ضخة �أو �أكرث ذات قدرة منا�سبة ل�ضخ املياه املتجمعة
فـي غرفة املحرك والأماكن املغلقة
جهاز تنبيه �صوتي ومرئي من ارتفاع م�ستوى املياه
2
املتجمعة فـي الوحدة البحرية
و�سائل تهوية منا�سبة لغرف املحركات املغلقة
3
حبال ذات �أطوال و�سماكات منا�سبة للقطر والربط
4
على الأر�صفة
�صندوق عدة يدوية لل�صيانة
5
�سلم �آمن ل�صعود ونزول الركاب
6
مر�ساة مت�صلة بحبل �أو جنزير
7
طوله يتنا�سب مع منطقة الت�شغيل
ا�سم الوحدة البحرية ،ورقمها مقرو�آن
8
من م�سافة منا�سبة
مقاعد للجلو�س بعدد الركاب امل�صرح بحملهم
9
فـي �شهادة ترخي�ص الوحدة البحرية
لوحة حتذيرية مكتوبة باللغتني :العربية ،والإجنليزية
مثبتة فـي مكان ظاهر على الوحدة البحرية
10
ب�ش�أن عدم رمي النفايات فـي البحر
خلو ج�سم الوحدة البحرية من العيوب ،وعدم وجود
 11ت�سريب للمياه بطريقة ت�شكل خطورة على �صالحية
الوحدة البحرية للإبحار
-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

جهــاز ال�ضرائــب
قـــرار
رقــم 2022/89
بتعديــل بعــ�ض �أحكــام القـــرار رقـــم 2021/65
بتحديد ال�سلع الغذائية اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�صفر باملائة
ا�ستنادا �إىل قانون �ضريبة القيمة امل�ضافة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2020/121
و�إىل القرار رقم  2021/65بتحديد ال�سلع الغذائية اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة
مبعدل ال�صفر باملائة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ضاف �إىل ملحق ال�سلع الغذائية اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�صفر باملائة
املرفق بالقرار رقم  2021/65امل�شار �إليه ،ال�سلع الغذائية املبينة فـي امللحق املرفق بهذا
القرار.
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 10 :من �شعبــــــــــان 1443هـ
املوافـــــق 13 :من مـــــــــــار�س 2022م
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�سعود بن نا�صر ال�شكيلي
رئي ـ ــ�س جه ـ ــاز ال�ضـرائـ ـ ــب
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ال�سلع الغذائية اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�صفر باملائة
الرقم
املت�سل�سل

بند التعرفة
اجلمركي

489

10 03 90 00

490

10 05 90 30

491

10 05 90 90

492

12 01 90 10

493

12 01 90 20

494

12 13 00 10

495

12 13 00 90

496

12 14 10 00

497

12 14 90 10

498

12 14 90 20

499

12 14 90 90

و�صف ال�سلعة
�شعيـــر:
�شعري
ذرة:
ذرة �سمراء
غريها
فول ال�صويا و�إن كان مك�سرا:
حبوب فول ال�صويا كاملة
حبوب فول ال�صويا مك�سرة
ق�ش وتنب وع�صافات (ق�شور) حبوب،
خام و�إن كانت مه�شمة ،مطحونة
�أو م�ضغوطة �أو ب�شكل مكتالت:
تنب (ق�ش)
غريها
ملفوف لفتي علفـي و�شوندر (بنجر)
علفـي وجذور علفـية وكلأ وبر�سيم (ف�صة)
ونفل وكرنب علفـي وترم�س كر�سنة (بيقيه)
ومنتجات علفـية مماثلة ،و�إن كانت
ب�شكل كريات مكتلة:
م�سحوق وكريات مكتلة من بر�سيم (ف�صة(
ترم�س
كر�سنة (بيقيه) وجلبان
غريها من منتجات علفـية
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تابع :ال�سلع الغذائية اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�صفر باملائة
الرقم
املت�سل�سل

بند التعرفة
اجلمركي

500

23 01 20 00

501

23 02 10 00

502

23 02 30 00

503

23 02 40 00

504

23 02 50 00

505

23 06 10 00

506

23 06 41 00

507

23 06 50 00

508

23 08 00 00

و�صف ال�سلعة
دقيق و�سميد وكريات مكتلة من حلوم
�أو �أح�شاء �أو �أطراف �أو �أ�سماك �أو ق�شريات
�أو رخويات �أو غريها من الفقاريات مائية،
غري �صاحلة لال�ستهالك الب�شري:
دقيق و�سميد وكريات مكتلة من �أ�سماك
�أو ق�شريات �أو رخويات �أو غريها
من الفقاريات مائية
نخالة ونخالة جري�ش وغريها من بقايا
غربلة �أو طحن �أو معاجلة احلبوب
�أو البقول ،و�إن كانت ب�شكل كريات مكتلة من:
الذرة
احلنطة (القمح)
احلبوب الأخرى
البقول
ك�سب وغريها من بقايا �صلبة ،و�إن كانت
مطحونة �أو ب�شكل مكتالت ناجتة عن
ا�ستخال�ص الزيوت والدهون النباتية:
بذور القطن
بذور اللفت �أو ال�سلجم بن�سبة قليلة من حام�ض
الأيرو�سيك
بذور جوز الهند �أو من كوبرا
مواد نباتية ونفايات وف�ضالت وبقايا ومنتجات
نباتية ثانوية ،و�إن كانت ب�شكل كريات مكتلة،
من الأنواع امل�ستعملة فـي تغذية احليوانات
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تابع :ال�سلع الغذائية اخلا�ضعة ل�ضريبة القيمة امل�ضافة مبعدل ال�صفر باملائة
الرقم
املت�سل�سل

بند التعرفة
اجلمركي

509

23 09 90 20

510

23 09 90 31

�أحجار ملحية حتتوي على مواد غذائية

511

23 09 90 39

غريها

512

23 09 90 50

حم�ضرات مركزة ل�صناعة الأعالف

513

23 09 90 90

غريها

و�صف ال�سلعة
حم�ضرات من الأنواع امل�ستعملة
لتغذية احليوانات:
�أغذية للطيور والدواجن
�أعالف للحيوانات:
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة
�إعـــالنــــات ر�سميـــــــــة
�إعـــالنــــات جتاريـــــــة
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة
ملخـــــ�ص
النظـــام الأ�سا�ســي مل�ؤ�س�ســة ال�شيبــة الوقفـية
ا�ستنادا �إلى قانـون الأوقـاف ال�صادر باملر�سوم ال�سلطـاين رقم ،2000/65
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانـون الأوقـاف ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2001/23
تقرر ن�شر ملخ�ص نظ ــام "م�ؤ�س�ســة ال�شيب ــة الوقفـية" على النحو الآتـ ــي:
ا�ســم امل�ؤ�س�ســــة" :مـ�ؤ�س�سـة ال�شيبة الوقفـية".
رقــــــم القيــــــد."25" :
الأهــــداف:
 1تنفـيذ �شروط وو�صية الواقف. �2إدارة وا�ستثمار �أموال امل�ؤ�س�سة وتطويرها واملحافظة على ا�ستدامتهـا وتكثري ريعهـا. 3امل�ساهم ـ ــة فـي الأع ــمال اخلريي ـ ــة املختلف ــة ذات املنفع ـ ــة العامـ ــة للمجتمـ ــع بالتن�سي ـ ــقمع اجلهات املخت�صة.
 4الإنفاق فـي كافة �أوجه الرب واخلري وامل�ساهمـة فـي حتقيـق التكافل االجتماع ــي.�إدارة امل�ؤ�س�ســـة:
يتكـون جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة من (� )7سبعة �أع�ضاء ،وتكـون مدة عمله ( )3ثالث �سنوات
ميالدية من تاريـخ التعيني ،وجتدد لفرتة �أو فرتات �أخرى مماثلة.
موارد امل�ؤ�س�ســـة:
ريع الأموال املوقوفة املحددة فـي املادة ( )6من النظام الأ�سا�سي.العائد من ا�ستثمــارات �أمـوال امل�ؤ�س�سـة.الهبات والو�صايا والتربع ــات التــي يقبلها املجل�س.-39-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٣
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولــة وفق ــا لأحكــام
قانـون (نظـام) العالمـات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم96105 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت البناء والت�شييد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أركو�س للإن�شاءات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 678 :ر.ب� ,116 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2015/6/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108355 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املكاتب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شيدي لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1724 :ر ب� ،133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/3/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم108356 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حالق رجايل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شيدي لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/3/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123113 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم ومقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة يلدا للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2527 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127839 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أدم ال�شاملة الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 973:ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128619 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ؤ�س�سات ووكاالت الدعاية والإعالن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الأ�سيل الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مطرح ,روي ,حمافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131889 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع احللويات ومنتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تنوف احلديثة الوطنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134150 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطابع وخدمات الن�سخ والطباعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمات ريدان للم�شاريع الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1:ر.ب� ,211:صاللة ،حمافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134567 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العيادات الطبية غري املتخ�ص�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيت الأمل العاملي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1922 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136588 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب الكتب ،احلقائب املدر�سية� ،صناديق الثياب واحلقائب ال�سفرية ،مظالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136589 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�صناف من املالب�س مثل قم�صان الن�صف كم والكنزات ال�صوفـية والكنزات وال�سراويل
الق�صرية وال�سراويل والقم�صان وال�سرتات واملعاطف والقبعات ولبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س
وحتديدا القبعات الريا�ضية والقبعات وحواجب ال�شم�س ،قبعات للر�ضع والأطفال والأطفال
ال�صغار والأوالد ،مالب�س الر�ضع والأطفال ال�صغار من قطعة واحدة ،مالب�س الر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136590 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات امل�ضادة لت�آكل املركبات على �شكل طالء ،امل�ستح�ضرات امل�ضادة لل�صد�أ على
�شكل طالء ال�ستخدامها على املركبات ،الطالء املانع للت�سرب لأ�سطح املركبات اخلارجية،
الطالءات ال�شفافة الواقية للمركبات ،الطالءات الت�أ�سي�سية للهياكل القاعدية للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136591 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�صات معدنية ال�ستخدامها مع املركبات� ،شارات معدنية لل�سيارات� ،أقفال معدنية
للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136592 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�صابيح الأمامية للمركبات ،ظالل امل�صابيح ،عاك�سات مركبات الإطالق� ،أ�ضواء املركبات،
�أ�ضواء خلفـية ملركبات الإطالق� ،أ�ضواء الفرامل ملركبة الإطالق� ،أجهزة الإ�ضاءة وحتديدا
�أجهزة الإ�ضاءة ذات ال�صمام الثنائي الع�ضوي الباعث لل�ضوء ( )OLEDو�أجهزة الإ�ضاءة
الثنائية الباعثة لل�ضوء (� ،)LEDأجهزة الإ�ضاءة للمركبات ،مر�شحات الهواء ملكيفات
الهواء فـي مق�صورات ركاب ال�سيارة� ،أجزاء لأنظمة التدفئة وتكييف الهواء وحتديدا قلب
ال�سخانات واملربدات العاملة على الغاز للمركبات ،جهاز �إزالة اجلليد للمركبات ،ق�ضبان
�ضوئية للمركبات ،مكيفات الهواء للمركبات ،نظام التحكم فـي درجات احلرارة داخل
املركبات للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،عاك�سات للمركبات� ،أ�ضواء كا�شفة لال�ستخدام
على املركبات� ،أنظمة تكييف الهواء للمركبات� ،أجهزة ت�سخني املركبات� ،سخانات للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136593 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات لتنظيف �أ�سطح املركبات وحمايتها واملحافظة عليها ،م�ستح�ضرات معاجلة
ال�ستخدامها على عجالت املركبات واغطيتها ،بخاخات جافة لتنظيف املركبات وت�شميعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136594 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البطانات غري املجهزة ح�سب القيا�س ملنطقة و�ضع احلمولة فـي املركبات� ،أغطية املركبات
غري املجهزة ح�سب القيا�س� ،أغطية قما�ش غري جمهزة ح�سب احلجم ملقاعد املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136595 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحوم تزليق للمركبات ،مزلقات ملحركات املركبات ،زيوت مزلقة ملحركات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136596 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين
وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات الأعمال املتعلقة
بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،متاجر التجزئة ونقاط البيع واملتاجر
املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات الأعمال وحتديدا تقدمي
امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،الت�شاور فـي جمال كفاءة ا�ستخدام الطاقة
املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات الن�صح املتعلقة بال�شراء
واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات الربية ،توفـري خدمة معلومات الدليل
املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات ال�شحن.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136597 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات
املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف
اال�ستخدام وتلبيتها ،توفـري خدمات ال�صيانة والت�صليح للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات
املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات
املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب
الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح و�صيانة املركبات ،تف�صيل املركبات ،حمطات
خدمة املركبات ،طالء املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136598 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خراطيم الرادياتور املت�صلة للمركبات ،خراطيم مطاط�سية ل�سخانات املركبات ،اخلراطيم
املت�صلة حلاقن وقود املركبات ،الأغ�شية البال�ستيكية امللونة لال�ستخدام على نواف ال�سيارات،
ال�صفائح ال�شفافة من غ�شاء البوليمر تو�ضع على املركبات الآلية لطالء وحماية طبقة
الطالء النهائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136599 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكتيبات املطبوعة فـي جمال �صيانة املركبات وت�صليحها� ،أقالم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136600 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �شركات الت�أمني ،خدمات التمويل ،اخلدمات العقارية،وحتديدا الت�أجري بغر�ض
ال�شراء و�إدارة امللكية ال�صناعية للغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136601 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ح�صائر الأر�ضيات� ،سجاد الأر�ضية للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136602 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أجري بغر�ض ال�شراء للمركبات ذات املحرك ،خدمات م�شاركة ال�سيارات ،خدمات
م�شاركة ركوب ال�سيارات ،نقل وتخزين املركبات ،ت�أجري مركبات ،خدمات قيادة املركبات،
�سحب املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان زهاغرتي رود ،بالمياوث،ميت�شيغان ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136603 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
واجهات احلا�سوب البينية ،الربامج احلا�سوبية لت�صميم واجهات امل�ستخدم ،الأجهزة املزودة
ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث
عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة ال�ستخدامها فـي امل�ساكن واملباين ،الأجهزة املزودة
ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن
بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة التي يتم توفـريها من �أو الى �شبكة طاقة كهربائية �أو
اي م�صدر �آخر لتوليد الطاقة الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها و�أهداف
ا�ستخدامه ،الربجميات احلا�سوبية ملراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من و�إلى
تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا وحت�سينها وتنظيمها ،البطاريات
لتزويد حمركات املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية
املثبتة على احلائط ل�شحن املركبات الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية املحمولة القابلة
للتو�صيل ل�شحن املركبات الكهربائية ،الربجميات القابلة للتنزيل ب�شكل تطبيق متنقل
ملراقبة ال�شحنة الكهربائية وحالة املركبات والتحكم بها عن بعد ،الربجميات القابلة للتنزيل
ب�شكل برجميات �أنظمة ت�شغيل املركبات� ،أجهزة املالحة للمركبات (�أجهزة الكمبيوتر على منت
املركبة)� ،أجهزة حتديد موقع املركبات وا�سرتدادها املربجمة ال�ستخدام نظام حتديد املواقع
العاملي واالت�صاالت اخللوية� ،أجهزة الراديو املعدة للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة،
�أجهزة �شحن البطاريات ال�ستخدامها مع بطاريات املركبات� ،ضوابط ال�سرعة لل�سيارات،
معدات �سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة مراقبة االهتزازات الإلكرتونية وال�صدمات واحلركة
والزاوية واحلرارة والفلطية ،معدات �سالمة املركبات وحتديدا نظام مراقبة على منت املركبة
يتكون من كامريات و�أجهزة مراقبة لك�شف النقاط غري املرئية على جانبي ال�سيارة والتخل�ص
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منها� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية املزودة بتقنية التجميع والعر�ض لتحديد حالة
جميع �أنواع املركبات فـي البيئات املحلية وتتبعها ،البطاريات الكهربائية للمركبات ،معدات
�سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة مراقبة �ضغط الإطارات الإلكرتونية ،معدات �سالمة املركبات
وحتديدا �أجهزة ا�ست�شعار وكامريات الرجوع الى اخللف ،وحدات موازنة الإطارات للمركبات
الربية� ،أنظمة الدخول بدون مفتاح و�أنظمة الإ�شعال بدون مفتاح لل�سيارات التي تتكون
من معالج دقيق وجهاز ا�ستقبال �إ�شارة �إلكرتوين وجهاز لفتح االبواب مزود بجهاز �إر�سال
م�ستجيب للإ�شارة الإلكرتونية ،عدادات �سرعة للمركبات� ،أجهزة ك�شف الأج�سام بالرادار
ال�ستخدامها فـي املركبات� ،أجهزة اال�ست�شعار اخلا�صة بنظام حتديد املواقع العاملي املثبتة على
منت املركبة لتحديد معدل حركتها� ،شواحن بطاريات الهواتف اخلليوية ال�ستخدامها داخل
املركبات� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا منظمات احلرارة (ثريمو�ستات) ،معدات �إر�سال
وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا �أجهزة ال�سرتيو ومكربات ال�صوت وم�ضخمات ال�صوت
واملعادالت و�أجهزة التقاطع وعلب مكربات ال�صوت ،منافذ �شحن يو ا�س بي ال�ستخدامها داخل
املركبات ،االقفال الكهربائية للمركبات ،كامريات الر�ؤية اخللفـية للمركبات ،مفاتيح التحكم
بدرجات احلرارة داخل املركبة ،مفاتيح التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد فـي
عمل وحالة الأجهزة �أو الأنظمة الكهربائية وامليكانيكية الأخرى وحتديدا �أنظمة البطاريات
والإ�ضاءة واملتابعة والأمن� ،أجهزة التحكم مبفاتيح احلركة عن بعد للمركبات� ،أنظمة حتديد
موقع املركبة وتتبعها وامنها ت�شتمل على هوائي وجهاز �إر�سال ال�سلكي يتم و�ضعها فـي املركبة،
منظمات الفلطية فـي املركبات ،معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا مكربات
ال�صوت لأنظمة ال�سيارات ال�صوتية ،ادوات املالحة للمركبات (�أجهزة الكمبيوتر على منت
املركبة) ،املو�صالت الكهربائية من ال�سيارات �إلى املقطورات ،البطاريات املعدة للمركبات،
الأجهزة الكهربائية وحتديدا حمطات ال�شحن ل�شحن املركبات الكهربائية� ،أجهزة حتليل
حمركات املركبات املحو�سبة ،و�صالت ال�ستخدامها مع املركبات ،حموالت التيار الكهربائي
ال�ستخدامها مع املركبات ،الو�صالت الكهربائية ال�ستخدامها مع املركبات ،املراكم الكهربائية
للمركبات ،ترمو�ستات للمركبات ،م�ؤ�شرات �آلية لل�ضغط املنخف�ض فـي �إطارات املركبات،
م�سجالت الأميال للمركبات� ،أجهزة حتكم عن بعد لت�شغيل �أجهزة �إنذار املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136604 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراقبة املركبات ل�ضمان الأداء ال�سليم ،املراقبة عن بعد لعمل و�أداء وكفاءة املركبات
الكهربائية ،توفـري برجميات غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم فـي التحليل التوقعي ل�شحن
املركبات الكهربائية و�صيانتها والتحليل التوقعي الحتياجات امل�ستهلك ،خدمات الت�صميم
الهند�سي ،ا�ست�شارة تطوير املنتج ،خدمات ا�ست�شارية فـي جمال ت�صميم املركبات للآخرين،
اال�ست�شارات فـي جمال الهند�سة ،مراقبة �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة ال�سلكيا مع
برجميات وبرامج ثابتة وبرجميات م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتوريد
الكهرباء ل�ضمان العمل والربجمة املنا�سبني لتلبية متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام،
ت�صميم �أنظمة البطاريات الكهربائية املكونة من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة ال�سلكيا
وبرجميات داعمة وكلها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة من �أجل حت�سني كفاءة الت�صميم
والربجمة وتكوين الأنظمة املذكورة واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بها ،خدمات الربجميات
كخدمة التي تتميز بربجميات ر�صد وحت�سني وتخزين وتنظيم وت�صريف الطاقة املخزنة
من و�إلى جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا ،توفـري برجميات مبا�شرة (ان-
الين) غري قابلة للتنزيل لر�صد وحت�سني وتنظيم تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من و�إلى
جهاز البطارية الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا� ،إدارة الربجميات والربامج الثابتة امل�ضمنة
فـي جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة عن
طريق برجمة وتكوين برجميات لأجهزة البطاريات الكهربائية ،تركيب و�صيانة وت�صليح
وحت�سني الربجميات احلا�سوبية القابلة للتحديث عن بعد والربامج الثابتة امل�ضمنة فـي
�أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ
الكهرباء املخزنة لتثبيت وتلبية متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام ،خدمات فح�ص
املركبات للمركبات اجلديدة وامل�ستعملة للأ�شخا�ص الذين ي�شرتون �أو يبيعون مركباتهم،
خدمات فح�ص �أ�ضرار املركبات الآلية ،فح�ص املركبات الآلية ،خدمات ت�صميم قطع غيار
ال�سيارات ،خدمات مراقبة �أ�سطول املركبات لأغرا�ض ال�سالمة ،خدمات ا�ستعادة املركبات
امل�سروقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتـ ـ ـ ــي رود ،بالمي ـ ـ ـ ــاوث ،ميت�شيغـ ـ ــان ،48170الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136606 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع املركبات ح�سب الطلب ،ت�أجري بغر�ض البيع لأجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين
وتفريغ الكهرياء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،تلميع
املركبات بوا�سطة الأكريليك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان زهاغرت ـ ــي رود ،بالميـ ـ ــاوث،ميت�شيغ ـ ــان ،48170الواليـ ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474:ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136627 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات الربية و�أجزائها والتجهيزات اخلا�صة بها وحتديدا الأجزاء الهيكلية ومكونات
�آلية نقل احلركة على �شكل املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س واملحاور ،هياكل املركبات
ذات املحرك� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ذات املحرك� ،أغطية ح�سب احلجم للمركبات،
�سال�سل م�ضادة لالنزالق للمركبات ،رقع لت�صليح �إطارات املركبات ،م�ضخات نفخ �إطارات
املركبات ،الرتكيبات الداخلية لل�سيارات ،الك�سوة الداخلية لل�سيارات ،التجهيزات اجللدية
الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص� ،إطارات تثبيت لوحة
الرتخي�ص ،فر�ش مقاعد املركبات ،املركبات الربية الكهربائية ،قطع غيار املركبات الكهربائية
وحتديدا املحركات ،قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفـية وم�ساحات
الزجاج الأمامي و�أبواب الأغطية اخللفـية ،املركبات الكهربائية عالية الأداء العاملة ح�صرا
على البطارية ،مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة ،عجالت املركبات ،الأغطية ح�سب
احلجم للمركبات من الفر�ش ،عجالت القيادة للمركبات ،حمركات املركبات الربية ،رفوف
ال�سقف و�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات والنواب�ض وق�ضبان التثبيت و�أنظمة التعليق جميعها
للمركبات ،لوحات الك�سوة لهياكل املركبات ،مكابح الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية ح�سب
احلجم ملقاعد للمركبات ،من�صات تثبيت املحرك للمركبات� ،أغطية التغليف من الفـينيل
م�صممة م�سبقا ومكيفة خ�صي�صا للمركبات ،قطع غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز
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الطاقة التوجيهية� ،شارة للمركبات ،و�سائد مقاعد املركبات ،تركيبات حمور عجلة املركبة،
حامالت عدة التزلج للمركبات ،املرايا للمركبات وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفـية ،ترو�س
الرجوع للخلف للمركبات الربية ،خطافات م�صممة خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات
لتثبيت ملحقات ال�سيارة ،الزجاج الأمامي للمركبات� ،أجهزة منع ال�سرقة للمركبات،
الإطارات للمركبات� ،أنابيب الإطارات للمركبات� ،أدوات نفخ الإطارات ،الأجزاء البال�ستيكية
للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�شكل
بالبثق لل�سيارات ،املركبات الربية وحتديدا ال�سيارات الكهربائية وال�شاحنات و�سيارات الدفع
الرباعي� ،أغطية امل�صممة جزئيا ح�سب احلجم للمركبات� ،ضواغط هواء الفرامل للمركبات
الربية ،ا�سطوانات هواء الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية املركبات ،هياكل املركبات ذات
املحرك ،الأغطية الواقية ملقاعد املركبات ،قطع غيار هيكلية لل�شاحنات واملركبات الأخرى
ذات املحرك� ،آلية جمموعة نقل احلركة للمركبات امل�ؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود
التدوير وجمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،الأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية،
لوحات تثبيت ناقل احلركة للمركبات الربية� ،صناديق ناقل احلركة للمركبات الربية،
ق�ضبان ال�سحب لل�سيارات ،حاجبات الطني للمركبات ،الدرجات املعدة للتعليق باملركبات
الربية ،ق�ضبان �سحب املركبات ،الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية لذلك،
املركبات التي ت�سري على جميع الت�ضاري�س ( ،)ATVsجم�سات للمركبات الربية وحتديدا
جم�سات نظام التوجيه امل�ؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من نظام التوجيه امل�ؤازر ،الإطار
احلديدي لعجلة املركبات ،علب الرتو�س للمركبات الربية ،مكابح للمركبات ،هياكل املركبات،
ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج الأمامي� ،أجزاء
املركبات وحتديدا حاجبات �أ�شعة ال�شم�س� ،أجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط� ،أجزاء
املركبات وحتديدا املفا�صل الكروية� ،أجزاء املركبات وحتديدا دعامات �أنظمة التعليق� ،أجزاء
املركبات وحتديدا و�صلة ربط ال�سرعة الثابتة� ،سيقان �صمام �إطارات املركبات� ،أجزاء املركبات
الربية وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،دروع غطاء املحرك ك�أجزاء هيكلية للمركبات،
�أعمدة التدوير للمركبات الربية� ،أ�سالك مكابح للمركبات� ،أجران الفرامل للمركبات الربية،
مكابح الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا النواب�ض
الورقية� ،أجزاء تعليق املركبات الربية ،وحتديدا النواب�ض اللولبية� ،شفرات ما�سحات الزجاج
الأمامي للمركبات ،الدوائر الهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء �أنظمة تعليق املركبات الربية
وحتديدا املوازنات ،الفر�ش اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�ص�صة للمركبات،
من�صات الفرامل القر�صية للمركبات ،حامالت �أكواب لال�ستخدام فـي املركبات ،ناقل احلركة
للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�ص بها� ،أحزمة ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أنظمة
التعليق للمركبات الربية ،حممل العجلة للمركبات الربية ،نوافذ زجاجية للمركبات،
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�أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة لل�سيارات ؛عتاد الفرامل للمركبات ،رفوف تثبيت الدراجات
للمركبات ،عدد الغطاء املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية ،املحامل املحورية للمركبات
الربية ،الفرامل القر�صية للمركبات الربية ،حاويات تخزين املثبتة على �أ�سقف املركبات
الربية ،املركبات الريا�ضية ،الو�سادات الهوائية للمركبات ،نوافذ املركبات� ،أحزمة الأمان
لال�ستخدام فـي املركبات� ،صمامات لإطارات املركبات� ،أبواق املركبات� ،أجزاء املركبات الربية
وحتديدا �سيور نقل احلركة ،قواب�ض املركبات الربية� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم اخلا�صة
بال�سيارات وال�شاحنات لغر�ض احلماية من الطق�س والعنا�صر ،م�ساند الر�أ�س للمركبات،
و�سادات هوائية قابلة للنفخ ال�ستخدامها فـي املركبات للوقاية من الإ�صابة فـي احلوادث،
�سال�سل القيادة للمركبات الربية ،ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا �أكيا�س ترتيب
ال�سيارات وال�شبكات والأدراج امل�صممة خ�صي�صا لتتالءم مع املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد
املركبات� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ،بطانات الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء املركبات
الربية وحتديدا املحاور� ،أجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�س الت�شغيل ،الأجزاء املعدنية
للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من املعدن لل�سيارات ،املركبات
الكهربائية ،وحتديدا ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،الدراجات� ،أجهزة �إنذار
الرجوع للخلف للمركبات� ،أقرا�ص عجلة للمركبات� ،أقفال كهربائية للمركبات� ،أنظمة الإنذار
للمركبات ذات املحركات ،وحدات التوجيه للمركبات الربية و�أجزائها ،الأجنحة اخللفـية
للمركبات ،دوا�سات الأبواب للمركبات ،الو�سادات الهوائية� ،أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات
لل�سيارات ،م�صدات لل�سيارات ،حامالت الأمتعة والب�ضائع املثبتة على �أ�سقف املركبات� ،أغطية
املركبات ح�سب احلجم� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا �أي دوا�سات الأبواب� ،أجزاء املركبات
الربية وحتديدا الواقيات من الوحل� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا امل�صدات� ،أجزاء ال�سيارة
وحتديدا ممت�صات ال�صدمات� ،أبواب املركبات ،مقاب�ض حتريك �إ�شارة االنعطاف للمركبات،
�أغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية� ،أغطية لوحات ترخي�ص املركبات� ،ألواح الأبواب
للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136632 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات احلا�سوبية ،الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل ،من�صات الربجميات
احلا�سوبية ،برجميات تطبيقات الأجهزة النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابر تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1515 :ال�شارع الثالث� ،سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا  ,94158الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136660 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ح�صائر الأر�ضيات� ،سجاد الأر�ضية للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136662 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أجري بغر�ض ال�شراء للمركبات ذات املحرك ،خدمات م�شاركة ال�سيارات ،خدمات
م�شاركة ركوب ال�سيارات ،نقل وتخزين املركبات ،ت�أجري مركبات ،خدمات قيادة املركبات،
�سحب املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136664 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �شركات الت�أمني ،خدمات التمويل ،اخلدمات العقارية وحتديدا الت�أجري بغر�ض
ال�شراء و�إدارة امللكية ال�صناعية للغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136665 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا
واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء
و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفـري خدمات ال�صيانة والت�صليح للمركبات ،خدمات
اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة ب�صيانة املركبات،
�شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات وحتديدا بناء مركبات
مف�صلة ح�سب الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح و�صيانة املركبات ،تف�صيل
املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136666 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين
وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات الأعمال املتعلقة
بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،متاجر التجزئة ونقاط البيع واملتاجر
املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات الأعمال وحتديدا تقدمي
امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،الت�شاور فـي جمال كفاءة ا�ستخدام الطاقة
املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات الن�صح املتعلقة بال�شراء
واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات الربية ،توفـري خدمة معلومات الدليل
املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات ال�شحن.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136667 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع املركبات ح�سب الطلب ،ت�أجري بغر�ض البيع لأجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين
وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،تلميع
املركبات بوا�سطة الأكريليك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136668 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات امل�ضادة لت�آكل املركبات على �شكل طالء ،امل�ستح�ضرات امل�ضادة لل�صد�أ على
�شكل طالء ال�ستخدامها على املركبات ،الطالء املانع للت�سرب لأ�سطح املركبات اخلارجية،
الطالءات ال�شفافة الواقية للمركبات ،الطالءات الت�أ�سي�سية للهياكل القاعدية للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136669 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شحوم تزليق للمركبات ،مزلقات ملحركات املركبات ،زيوت مزلقة ملحركات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136670 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�صات معدنية ال�ستخدامها مع املركبات� ،شارات معدنية لل�سيارات ،اقفال معدنية
للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136671 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت �ضبط ا�ستقامة ج�سم املركبة وهيكلها وقطع الغيار الهيكلية املت�صلة بهما ،املوزعات
اخلا�صة باملركبات ،فلرتات الهواء ملحركات ومكائن املركبات ،ا�سطوانات املحركات اخلا�صة
باملركبات ،املولدات اخلا�صة باملركبات الربية� ،أجهزة اال�شعال اخلا�صة مبحركات املركبات
الربية ،القطع امللحقة باملركبات وحتديدا جرافات و�شفرات الكالبات لنقل الرتبة واالج�سام
غري املثبتة ،ال�ضاغطات الهوائية والهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا
ا�سالك �شمعات اال�شعال بال�شرر ،م�ضخات الزيت للمركبات الربية ،موجهات الهواء كجزء من
نظام عادم املركبة ،م�ضخات الوقود للمركبات الربية ،م�ضخات املياه للمركبات الربية� ،أجزاء
املركبات وحتديدا �صمامات الطاقة للمكربنات� ،أجزاء املركبات وحتديدا �أغطية الكامات،
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�أجزاء املركبات وحتديدا م�شاعب ال�سحب� ،أجزاء املركبات وحتديدا الأجهزة الواقية لكامات
املحركات� ،أجزاء املركبات وحتديدا �صناديق املحركات� ،أجزاء املركبات وحتديدا االذرع املرتجحة،
�أجزاء املركبات وحتديدا اذرع الدفع� ،أجزاء املركبات وحتديدا مربدات الزيت� ،أجزاء املركبات
وحتديدا فتحات التهوية فـي علب املرافق� ،أجزاء املركبات وحتديدا �سدادات و�أغطية خزانات
الزيت� ،أجزاء املركبات وحتديدا خزانات الزيت ،كامتات ال�صوت كجزء من نظم العوادم فـي
املركبات� ،أجزاء حمركات االحرتاق الداخلي اخلا�صة باملركبات الربية وحتديدا اذرع التو�صيل،
�أجزاء املحرك امليكانيكية للمركبات الربية ،مقايي�س عمق ال�سائل اخلا�صة باملركبات� ،أحزمة
التوقيت ملحركات املركبات الربية ،م�ضخات الوقود ملحركات املركبات الربية ،مولدات التيار
املرتدد للمركبات الربية ،مولدات الكهرباء التي ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا كمحركات كهربائية
لل�سيارات� ،أجزاء املركبات وحتديدا املكربنات� ،أجزاء حماقن الوقود ملحركات املركبات الربية
واملائية� ،ضواغط الهواء للمركبات� ،أ�سطوانات املحركات للمركبات الربية ،حمركات م�ساحات
الزجاج الأمامي للمركبات البحرية �أو الربية� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا �آالت �شحن
مربدات الهواء والأجزاء املكونة لها� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا املربدات امل�شرتكة،
�أ�سالك الإ�شعال ملحركات املركبات� ،أنابيب العوادم للمركبات الربية ،وحدات املحوالت املحفزة
لعوادم املركبات� ،آالت اال�شعال الإلكرتونية للمركبات ،االطواق املعدنية املانعة للت�سرب ملحركات
املركبات ،مر�شحات ملحركات املركبات� ،أعمدة الكامات ملحركات املركبات ،م�شعات للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136672 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�صابيح الأمامية للمركبات ،ظالل امل�صابيح ،عاك�سات مركبات الإطالق� ،أ�ضواء املركبات،
�أ�ضواء خلفـية ملركبات الإطالق� ،أ�ضواء الفرامل ملركبة الإطالق� ،أجهزة الإ�ضاءة وحتديدا
�أجهزة الإ�ضاءة ذات ال�صمام الثنائي الع�ضوي الباعث لل�ضوء ( )OLEDو�أجهزة الإ�ضاءة
الثنائية الباعثة لل�ضوء (� ،)LEDأجهزة الإ�ضاءة للمركبات ،مر�شحات الهواء ملكيفات
الهواء فـي مق�صورات ركاب ال�سيارة� ،أجزاء لأنظمة التدفئة وتكييف الهواء وحتديدا قلب
ال�سخانات واملربدات العاملة على الغاز للمركبات ،جهاز �إزالة اجلليد للمركبات ،ق�ضبان
�ضوئية للمركبات ،مكيفات الهواء للمركبات ،نظام التحكم فـي درجات احلرارة داخل
املركبات للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،عاك�سات للمركبات� ،أ�ضواء كا�شفة لال�ستخدام
على املركبات� ،أنظمة تكييف الهواء للمركبات� ،أجهزة ت�سخني املركبات� ،سخانات للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136673 :
فـي الفئة  22من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البطانات غري املجهزة ح�سب القيا�س ملنطقة و�ضع احلمولة فـي املركبات� ،أغطية املركبات
غري املجهزة ح�سب القيا�س� ،أغطية قما�ش غري جمهزة ح�سب احلجم ملقاعد املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136674 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات الربية و�أجزائها والتجهيزات اخلا�صة بها وحتديدا الأجزاء الهيكلية ومكونات
�آلية نقل احلركة على �شكل املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س واملحاور ،هياكل املركبات
ذات املحرك� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ذات املحرك� ،أغطية ح�سب احلجم للمركبات،
�سال�سل م�ضادة لالنزالق للمركبات ،رقع لت�صليح �إطارات املركبات ،م�ضخات نفخ �إطارات
املركبات ،الرتكيبات الداخلية لل�سيارات ،الك�سوة الداخلية لل�سيارات ،التجهيزات اجللدية
الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص� ،إطارات تثبيت لوحة
الرتخي�ص ،فر�ش مقاعد املركبات ،املركبات الربية الكهربائية ،قطع غيار املركبات
الكهربائية وحتديدا املحركات ،قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا الر�ؤية
اخللفـية وم�ساحات الزجاج الأمامي و�أبواب الأغطية اخللفـية ،املركبات الكهربائية عالية
الأداء العاملة ح�صرا على البطارية ،مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة ،عجالت
املركبات ،الأغطية ح�سب احلجم للمركبات من الفر�ش ،عجالت القيادة للمركبات،
حمركات املركبات الربية ،رفوف ال�سقف و�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات والنواب�ض وق�ضبان
التثبيت و�أنظمة التعليق جميعها للمركبات ،لوحات الك�سوة لهياكل املركبات ،مكابح
الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات ،من�صات تثبيت املحرك
للمركبات� ،أغطية التغليف من الفـينيل م�صممة م�سبقا ومكيفة خ�صي�صا للمركبات ،قطع
غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية� ،شارة للمركبات ،و�سائد مقاعد
املركبات ،تركيبات حمور عجلة املركبة ،حامالت عدة التزلج للمركبات ،املرايا للمركبات
وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفـية ،ترو�س الرجوع للخلف للمركبات الربية ،خطافات
م�صممة خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات لتثبيت ملحقات ال�سيارة ،الزجاج الأمامي
للمركبات� ،أجهزة منع ال�سرقة للمركبات ،الإطارات للمركبات� ،أنابيب الإطارات للمركبات،
�أدوات نفخ الإطارات ،الأجزاء البال�ستيكية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية
للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�شكل بالبثق لل�سيارات ،املركبات الربية وحتديدا
ال�سيارات الكهربائية وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي� ،أغطية امل�صممة جزئيا ح�سب
احلجم للمركبات� ،ضواغط هواء الفرامل للمركبات الربية ،ا�سطوانات هواء الفرامل
للمركبات الربية� ،أغطية املركبات ،هياكل املركبات ذات املحرك ،الأغطية الواقية ملقاعد
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املركبات ،قطع غيار هيكلية لل�شاحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك� ،آلية جمموعة
نقل احلركة للمركبات امل�ؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة
الرتو�س التفا�ضلية ،الأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية ،لوحات تثبيت
ناقل احلركة للمركبات الربية� ،صناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ،ق�ضبان ال�سحب
لل�سيارات ،حاجبات الطني للمركبات ،الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية ،ق�ضبان
�سحب املركبات ،الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية لذلك ،املركبات التي
ت�سري على جميع الت�ضاري�س ( ،)ATVsجم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام
التوجيه امل�ؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من نظام التوجيه امل�ؤازر ،الإطار احلديدي
لعجلة املركبات ،علب الرتو�س للمركبات الربية ،مكابح للمركبات ،هياكل املركبات ،ناقل
احلركة للمركبات الربية� ،أجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج الأمامي� ،أجزاء املركبات
وحتديدا حاجبات �أ�شعة ال�شم�س� ،أجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط� ،أجزاء املركبات
وحتديدا املفا�صل الكروية� ،أجزاء املركبات وحتديدا دعامات �أنظمة التعليق� ،أجزاء املركبات
وحتديدا و�صلة ربط ال�سرعة الثابتة� ،سيقان �صمام �إطارات املركبات� ،أجزاء املركبات الربية
وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،دروع غطاء املحرك ك�أجزاء هيكلية للمركبات،
�أعمدة التدوير للمركبات الربية� ،أ�سالك مكابح للمركبات� ،أجران الفرامل للمركبات
الربية ،مكابح الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا
النواب�ض الورقية� ،أجزاء تعليق املركبات الربية ،وحتديدا النواب�ض اللولبية� ،شفرات
ما�سحات الزجاج الأمامي للمركبات ،الدوائر الهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء �أنظمة تعليق
املركبات الربية وحتديدا املوازنات ،الفر�ش اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�ص�صة
للمركبات ،من�صات الفرامل القر�صية للمركبات ،حامالت �أكواب لال�ستخدام فـي املركبات،
ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�ص بها� ،أحزمة ناقل احلركة للمركبات
الربية� ،أنظمة التعليق للمركبات الربية ،حممل العجلة للمركبات الربية ،نوافذ زجاجية
للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة لل�سيارات ؛عتاد الفرامل للمركبات ،رفوف تثبيت
الدراجات للمركبات ،عدد الغطاء املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية ،املحامل املحورية
للمركبات الربية ،الفرامل القر�صية للمركبات الربية ،حاويات تخزين املثبتة على �أ�سقف
املركبات الربية ،املركبات الريا�ضية ،الو�سادات الهوائية للمركبات ،نوافذ املركبات� ،أحزمة
الأمان لال�ستخدام فـي املركبات� ،صمامات لإطارات املركبات� ،أبواق املركبات� ،أجزاء املركبات
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الربية وحتديدا �سيور نقل احلركة ،قواب�ض املركبات الربية� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم
اخلا�صة بال�سيارات وال�شاحنات لغر�ض احلماية من الطق�س والعنا�صر ،م�ساند الر�أ�س
للمركبات ،و�سادات هوائية قابلة للنفخ ال�ستخدامها فـي املركبات للوقاية من الإ�صابة
فـي احلوادث� ،سال�سل القيادة للمركبات الربية ،ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا
�أكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�شبكات والأدراج امل�صممة خ�صي�صا لتتالءم مع املركبات� ،أحزمة
�أمان ملقاعد املركبات� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ،بطانات الفرامل للمركبات الربية،
�أجزاء املركبات الربية وحتديدا املحاور� ،أجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�س الت�شغيل،
الأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من املعدن
لل�سيارات ،املركبات الكهربائية ،وحتديدا ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي،
الدراجات� ،أجهزة �إنذار الرجوع للخلف للمركبات� ،أقرا�ص عجلة للمركبات� ،أقفال كهربائية
للمركبات� ،أنظمة الإنذار للمركبات ذات املحركات ،وحدات التوجيه للمركبات الربية
و�أجزائها ،الأجنحة اخللفـية للمركبات ،دوا�سات الأبواب للمركبات ،الو�سادات الهوائية،
�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات لل�سيارات ،م�صدات لل�سيارات ،حامالت الأمتعة والب�ضائع
املثبتة على �أ�سقف املركبات� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا
�أي دوا�سات الأبواب� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا الواقيات من الوحل� ،أجزاء املركبات
الربية وحتديدا امل�صدات� ،أجزاء ال�سيارة وحتديدا ممت�صات ال�صدمات� ،أبواب املركبات،
مقاب�ض حتريك �إ�شارة االنعطاف للمركبات� ،أغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية،
�أغطية لوحات ترخي�ص املركبات� ،ألواح الأبواب للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136675 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
واجهات احلا�سوب البينية ،الربامج احلا�سوبية لت�صميم واجهات امل�ستخدم ،الأجهزة
املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة
للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة ال�ستخدامها فـي امل�ساكن واملباين،
الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج
ثابتة قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة التي يتم توفـريها
من �أو الى �شبكة طاقة كهربائية �أو اي م�صدر �آخر لتوليد الطاقة الكهربائية لتحقيق
ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها و�أهداف ا�ستخدامه ،الربجميات احلا�سوبية ملراقبة
عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من و�إلى تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية
املت�صلة ال�سلكيا وحت�سينها وتنظيمها ،البطاريات لتزويد حمركات املركبات الكهربائية
بالطاقة الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية املثبتة على احلائط ل�شحن املركبات
الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية املحمولة القابلة للتو�صيل ل�شحن املركبات
الكهربائية ،الربجميات القابلة للتنزيل ب�شكل تطبيق متنقل ملراقبة ال�شحنة الكهربائية
وحالة املركبات والتحكم بها عن بعد ،الربجميات القابلة للتنزيل ب�شكل برجميات �أنظمة
ت�شغيل املركبات� ،أجهزة املالحة للمركبات (�أجهزة الكمبيوتر على منت املركبة)� ،أجهزة
حتديد موقع املركبات وا�سرتدادها املربجمة ال�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي
واالت�صاالت اخللوية� ،أجهزة الراديو املعدة للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة� ،أجهزة
�شحن البطاريات ال�ستخدامها مع بطاريات املركبات� ،ضوابط ال�سرعة لل�سيارات ،معدات
�سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة مراقبة االهتزازات الإلكرتونية وال�صدمات واحلركة
والزاوية واحلرارة والفلطية ،معدات �سالمة املركبات وحتديدا نظام مراقبة على منت
املركبة يتكون من كامريات و�أجهزة مراقبة لك�شف النقاط غري املرئية على جانبي ال�سيارة
والتخل�ص منها� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية املزودة بتقنية التجميع والعر�ض
لتحديد حالة جميع �أنواع املركبات فـي البيئات املحلية وتتبعها ،البطاريات الكهربائية
للمركبات ،معدات �سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة مراقبة �ضغط الإطارات الإلكرتونية،
معدات �سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة ا�ست�شعار وكامريات الرجوع الى اخللف ،وحدات
موازنة الإطارات للمركبات الربية� ،أنظمة الدخول بدون مفتاح و�أنظمة الإ�شعال بدون
مفتاح لل�سيارات التي تتكون من معالج دقيق وجهاز ا�ستقبال �إ�شارة �إلكرتوين وجهاز لفتح
االبواب مزود بجهاز �إر�سال م�ستجيب للإ�شارة الإلكرتونية ،عدادات �سرعة للمركبات،
-69-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٣

�أجهزة ك�شف الأج�سام بالرادار ال�ستخدامها فـي املركبات� ،أجهزة اال�ست�شعار اخلا�صة
بنظام حتديد املواقع العاملي املثبتة على منت املركبة لتحديد معدل حركتها� ،شواحن
بطاريات الهواتف اخلليوية ال�ستخدامها داخل املركبات� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا
منظمات احلرارة (ثريمو�ستات) ،معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا
�أجهزة ال�سرتيو ومكربات ال�صوت وم�ضخمات ال�صوت واملعادالت و�أجهزة التقاطع وعلب
مكربات ال�صوت ،منافذ �شحن يو ا�س بي ال�ستخدامها داخل املركبات ،االقفال الكهربائية
للمركبات ،كامريات الر�ؤية اخللفـية للمركبات ،مفاتيح التحكم بدرجات احلرارة داخل
املركبة ،مفاتيح التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد فـي عمل وحالة الأجهزة �أو
الأنظمة الكهربائية وامليكانيكية الأخرى وحتديدا �أنظمة البطاريات والإ�ضاءة واملتابعة
والأمن� ،أجهزة التحكم مبفاتيح احلركة عن بعد للمركبات� ،أنظمة حتديد موقع املركبة
وتتبعها وامنها ت�شتمل على هوائي وجهاز �إر�سال ال�سلكي يتم و�ضعها فـي املركبة ،منظمات
الفلطية فـي املركبات ،معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا مكربات
ال�صوت لأنظمة ال�سيارات ال�صوتية ،ادوات املالحة للمركبات (�أجهزة الكمبيوتر على منت
املركبة) ،املو�صالت الكهربائية من ال�سيارات �إلى املقطورات ،البطاريات املعدة للمركبات،
الأجهزة الكهربائية وحتديدا حمطات ال�شحن ل�شحن املركبات الكهربائية� ،أجهزة حتليل
حمركات املركبات املحو�سبة ،و�صالت ال�ستخدامها مع املركبات ،حموالت التيار الكهربائي
ال�ستخدامها مع املركبات ،الو�صالت الكهربائية ال�ستخدامها مع املركبات ،املراكم
الكهربائية للمركبات ،ترمو�ستات للمركبات ،م�ؤ�شرات �آلية لل�ضغط املنخف�ض فـي �إطارات
املركبات ،م�سجالت الأميال للمركبات� ،أجهزة حتكم عن بعد لت�شغيل �أجهزة �إنذار املركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136676 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكتيبات املطبوعة فـي جمال �صيانة املركبات وت�صليحها� ،أقالم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136677 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب الكتب ،احلقائب املدر�سية� ،صناديق الثياب واحلقائب ال�سفرية ،مظالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136678 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خراطيم الرادياتور املت�صلة للمركبات ،خراطيم مطاطية ل�سخانات املركبات ،اخلراطيم
املت�صلة حلاقن وقود املركبات ،الأغ�شية البال�ستيكية امللونة لال�ستخدام على نوافذ
ال�سيارات ،ال�صفائح ال�شفافة من غ�شاء البوليمر تو�ضع على املركبات الآلية لطالء وحماية
طبقة الطالء النهائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136679 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفناجني والأكواب ،الزجاجات املباعة فارغة� ،صناديق الغداء ،زجاج غري م�صقول لنوافذ
املركبات ،زجاج لأ�ضواء الإ�شارات �أو امل�صابيح الأمامية للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
-72-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136680 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�صناف من املالب�س مثل قم�صان الن�صف كم والكنزات ال�صوفـية والكنزات وال�سراويل
الق�صرية وال�سراويل والقم�صان وال�سرتات واملعاطف والقبعات ولبا�س القدم� ،أغطية
الر�أ�س وحتديدا القبعات الريا�ضية والقبعات وحواجب ال�شم�س ،قبعات للر�ضع والأطفال
والأطفال ال�صغار والأوالد ،مالب�س الر�ضع والأطفال ال�صغار من قطعة واحدة ،مالب�س
الر�ضع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/3 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136715 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات لتنظيف �أ�سطح املركبات وحمايتها واملحافظة عليها ،م�ستح�ضرات معاجلة
ال�ستخدامها على عجالت املركبات واغطيتها ،بخاخات جافة لتنظيف املركبات وت�شميعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/4 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136716 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الفناجني والأكواب ،الزجاجات املباعة فارغة� ،صناديق الغداء ،زجاج غري م�صقول لنوافذ
املركبات ،زجاج لأ�ضواء الإ�شارات �أو امل�صابيح الأمامية للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/4 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136717 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آالت �ضبط ا�ستقامة ج�سم املركبة وهيكلها وقطع الغيار الهيكلية املت�صلة بهما ،املوزعات
اخلا�صة باملركبات ،فلرتات الهواء ملحركات ومكائن املركبات ،ا�سطوانات املحركات
اخلا�صة باملركبات ،املولدات اخلا�صة باملركبات الربية� ،أجهزة اال�شعال اخلا�صة مبحركات
املركبات الربية ،القطع امللحقة باملركبات وحتديدا جرافات و�شفرات الكالبات لنقل
الرتبة واالج�سام غري املثبتة ،ال�ضاغطات الهوائية والهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء
املركبات الربية وحتديدا ا�سالك �شمعات اال�شعال بال�شرر ،م�ضخات الزيت للمركبات
الربية ،موجهات الهواء كجزء من نظام عادم املركبة ،م�ضخات الوقود للمركبات الربية،
م�ضخات املياه للمركبات الربية� ،أجزاء املركبات وحتديدا �صمامات الطاقة للمكربنات،
�أجزاء املركبات وحتديدا �أغطية الكامات� ،أجزاء املركبات وحتديدا م�شاعب ال�سحب� ،أجزاء
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املركبات وحتديدا الأجهزة الواقية لكامات املحركات� ،أجزاء املركبات وحتديدا �صناديق
املحركات� ،أجزاء املركبات وحتديدا االذرع املرتجحة� ،أجزاء املركبات وحتديدا اذرع الدفع،
�أجزاء املركبات وحتديدا مربدات الزيت� ،أجزاء املركبات وحتديدا فتحات التهوية فـي علب
املرافق� ،أجزاء املركبات وحتديدا �سدادات و�أغطية خزانات الزيت� ،أجزاء املركبات وحتديدا
خزانات الزيت ،كامتات ال�صوت كجزء من نظم العوادم فـي املركبات� ،أجزاء حمركات
االحرتاق الداخلي اخلا�صة باملركبات الربية وحتديدا اذرع التو�صيل� ،أجزاء املحرك
امليكانيكية للمركبات الربية ،مقايي�س عمق ال�سائل اخلا�صة باملركبات� ،أحزمة التوقيت
ملحركات املركبات الربية ،م�ضخات الوقود ملحركات املركبات الربية ،مولدات التيار املرتدد
للمركبات الربية ،مولدات الكهرباء التي ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا كمحركات كهربائية
لل�سيارات� ،أجزاء املركبات وحتديدا املكربنات� ،أجزاء حماقن الوقود ملحركات املركبات
الربية واملائية� ،ضواغط الهواء للمركبات� ،أ�سطوانات املحركات للمركبات الربية ،حمركات
م�ساحات الزجاج الأمامي للمركبات البحرية �أو الربية� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا
�آالت �شحن مربدات الهواء والأجزاء املكونة لها� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا املربدات
امل�شرتكة� ،أ�سالك الإ�شعال ملحركات املركبات� ،أنابيب العوادم للمركبات الربية ،وحدات
املحوالت املحفزة لعوادم املركبات� ،آالت اال�شعال الإلكرتونية للمركبات ،االطواق املعدنية
املانعة للت�سرب ملحركات املركبات ،مر�شحات ملحركات املركبات� ،أعمدة الكامات ملحركات
املركبات ،م�شعات للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرت ـ ــي رود ،بالمي ـ ــاوث ،ميت�شيغ ـ ــان  ،48170الوالي ـ ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/4 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص ب 474 :ر.ب113 ::
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138228 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تعبئة البهارات والتوابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوادر ال�شرقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148244 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون للب�شرة ،غ�سول (لو�شن) للب�شرة ،كرميات الب�شرة ،ما�سكات للب�شرة ،منظفات
للب�شرة ،م�ستح�ضرات التجميل (املكياج) ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،قلم م�ستح�ضرات
التجميل (املكياج) ،م�ستح�ضرات احلماية من ال�شم�س ،العطور ،م�ستح�ضرات ما بعد
احلالقة ،ماء الكولونيا ،مواد التجميل (الكوزماتيك) ،الزيوت الأ�سا�سية ،زيوت اال�ستحمام،
كرات اال�ستحمام� ،أمالح اال�ستحمام لي�ست للأغرا�ض الطبية ،الزيوت للوجه ،الغلرت
(بريق) للوجه ،الغلرت (بريق) للج�سم ،زيوت للج�سم ،غ�سول اجل�سم ،م�ستح�ضرات تق�شري
اجل�سم ،دهان اجل�سم لأغرا�ض التجميل ،زيوت لل�شعر ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر،
ال�شامبوهات ،كرمي ملطف لل�شعر� ،صبغة لون ال�شعر ،م�ستح�ضرات تلوين ال�شعر ،الغلرت
(بريق) لل�شعر ،م�ستح�ضرات �إزالة اللون من ال�شعر ،كرمي �إزالة ال�شعر ،ال�شمع لإزالة �شعر
اجل�سم ،م�ستح�ضرات جتميل الأظافر ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،طالء الأظافر،
م�ستح�ضرات �إزالة طالء الأظافر� ،أطقم العناية بالأظافر املكونة من طالء الأظافر،
جموهرات الأظافر ،الأظافر ال�صناعية املركبة ،الرمو�ش امل�ستعارة ،احلواجب امل�ستعارة،
�صمغ للرمو�ش امل�ستعارة وال�شعر والأظافر ،م�ستح�ضر تنظيف فرا�شي مواد التجميل،
املناديل امل�شربة مب�ستح�ضرات التنظيف ،حجر اخلفاف (لل�صقل) لال�ستعمال ال�شخ�صي،
القفازات امل�شربة مب�ستح�ضرات ترطيب اليدين ،القفازات امل�شربة مب�ستح�ضرات ترطيب
القدمني� ،سريوم للتجميل ،م�ستح�ضرات الت�سمري ،بخاخات الوقاية من ال�شم�س املزودة
بعامل الوقاية من ال�شم�س ،منا�شف الوقاية من ال�شم�س املزودة بعامل الوقاية من
ال�شم�س ،مرطب الوجه املزود بعامل الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات احلالقة� ،شرائط
�إزالة الر�ؤو�س ال�سوداء.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148245 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد التجميل الطبية ،ال�صابون الطبي ،زيوت التدليك الطبية ،غ�سول (لو�شن) ما بعد
احلالقة الطبي� ،شموع التدليك للأغرا�ض العالجية ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر
الطبية ،م�ستح�ضرات منو ال�شعر الطبية ،كرميات امل�سامري اجللدية واجللد الزائد
(كالو)� ،أدوية عالج حب ال�شباب ،كحول معقم للم�سح ،ملح ا�ستحمام ،م�ستح�ضرات تعقيم
اليد ،م�ستح�ضرات تعقيم الأظافر ،مناديل مطهرة� ،صابون مطهر ،امل�ستح�ضرات الطبية
للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات عالج حب ال�شباب ،املرهم العطري الطبي لل�شفاه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـة)AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148246 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالقط ،املق�صات ،مق�صات الأظافر� ،أدوات العناية ب�أظافر اليدين� ،أطقم العناية ب�أظافر
اليدين� ،أطقم العناية ب�أظافر القدمني� ،أدوات العناية ب�أظافر القدمني� ،أدوات العناية
القدمني وحتديدا مربد القدم� ،أدوات �إزالة اجللد الزائد للأظافر� ،أدوات ل�ضغط اجللد
الزائد للأظافر ،م�شذبات ال�شعر ،مق�صات ال�شعر ،مق�صات �شعر الذقن ،م�شذبات �شعر
الذقن� ،أدوات ق�ص اجللد الزائد (كالو)� ،أدوات لق�شط اجللد الزائد (كالو) ،احلقائب
والعلب املخ�ص�صة حلفظ �أو حمل مكواة جتعيد ال�شعر الكهربائية� ،أجهزة حرارية ذات
تيار كهربائي لإزالة ال�شعر ،ماكينات حالقة ال�شعر الكهربائية ،ماكينات حالقة ال�شعر
غري الكهربائية� ،أجهزة �إزالة ال�شعر بالليزر بخالف الأغرا�ض الطبية ،مو�س احلالقة،
�شفرات مو�س احلالقة ،املكواة الكهربائية ،مكواة جتعيد ال�شعر غري الكهربائية ،مكواة
ت�صفـيف ال�شعر غري الكهربائية ،احلقائب والعلب املخ�ص�صة حلفظ �أو حمل مكواة جتعيد
ال�شعر غري الكهربائية ،احلقائب والعلب املخ�ص�صة حلفظ �أو حمل مكواة جتعيد ال�شعر
الكهربائية ،مكب�س الرمو�ش� ،أدوات ف�صل الرمو�ش ،مكواة متويج ال�شعر ،مبارد الأظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148247 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ما�سكات واقنعة الوجه العالجية� ،أجهزة توحيد لون الوجه لال�ستعماالت التجميلية،
�أجهزة ليزر للعالج التجميلي للوجه والب�شرة� ،أدوات لعالج حب ال�شباب� ،أدوات التدليك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148248 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جمفف ال�شعر ،ر�ؤو�س �أجهزة جتفـيف ال�شعر املدورة ،احلقائب والعلب املخ�ص�صة حلفظ
�أو حمل جمففات ال�شعر الكهربائية املحمولة باليد� ،أكيا�س تعقيم ادوات وم�ستح�ضرات
التجميل� ،أدوات جتفـيف الأظافر بالإ�ضاءة الثنائية الباعثة لل�ضوء (ال ايه دي)� ،أجهزة
بخار للوجه� ،أجهزة حمامات القدم الكهربائية� ،أجهزة حمام بخار للوجه� ،أجهزة �صباغة
الأظافر باجلل التي تعمل بالأ�شعة فوق البنف�سجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148249 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
علب �أدوات التجميل الفارغة ،حقائب �أدوات التجميل الفارغة ،علب حمل �أدوات التجميل
التي تباع فارغة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148250 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املرايا (الأثاث) ،املرايا ال�شخ�صية ال�صغرية ،املرايا املزودة ب�إ�ضاءة كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148251 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي التجميل ،املالعق امل�سطحة للمزج لأغرا�ض التجميل ،فرا�شي الرمو�ش� ،أم�شاط
ت�صفـيف ال�شعر� ،أم�شاط ت�صفـيف ال�شعر املجعد ،فرا�شي ال�شعر� ،أم�شاط ال�شعر الكهربائية،
�أم�شاط ت�صفـيف ال�شعر غري كهربائية ،فرا�شي �صبغ ال�شعر� ،أدوات حك فروة الر�أ�س ،قطع
لو�ضع املكياج� ،أقالم لو�ضع املكياج� ،أدوات كهربائية لو�ضع م�ستح�ضرات التجميل على
الب�شرة ،ا�سفنج لو�ضع املكياج� ،أدوات �إزالة املكياج غري كهربائية ،ا�سفنج لتنظيف الوجه،
حامالت فرا�شي املكياج ،فرا�شي للتق�شري ،قفازات للتق�شري ،فرا�شي كهربائية لتنظيف
الوجه ،فر�شاة تعمل على الطاقة ت�ستخدم لتنظيف وتق�شري الب�شرة� ،أجهزة كهربائية
لتنظيف فرا�شي التجميل ،علب حلمل �إك�س�سوارات ال�شعر لال�ستخدام داخل املنزل ،قفازات
ك�شط لفرك وتنظيف الب�شرة ،قفازات ا�سفنج لفرك وتنظيف الب�شرة ،قما�ش للتق�شري،
�شبا�شب للتق�شري ،فرا�شي للمكياج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148252 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ربطات �شعر على �شكل فـيونكة ،ا�شرطة لرفع ال�صدر ،م�شابك ال�شعر ،مالقط لل�شعر،
ع�صابات واطواق ال�شعر ،ربطات لل�شعر� ،شبك لل�شعر ،دبابي�س ال�شعر� ،إك�س�سوارات لل�شعر
وبالتحديد ع�صي لل�شعر ،قطع ال�شعر وال�شعر امل�ستعار ،بكرات جتعيد ال�شعر بخالف
الأدوات اليدوية ،و�صالت ال�شعر امل�ستعار ،بكرات فرد ال�شعر الكهربائية ،بكرات فرد ال�شعر
غري كهربائية ،قبعات ال�شعر امل�ستعار ،لفائف ال�شعر والقلن�سوات والقبعات التي ت�ستعمل
لو�ضع ملطفات ال�شعر ،ال�شعر اال�صطناعي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امازون يورب كور (ا�س.ايه ار.ال)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :أ�فـينيو جون اف كينيدى  1855لوك�سمبورغ
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/2 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 018412396 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/3/2 :
بلد الأولويـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149210 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وجبات
خفـيفة م�صنوعة من احلبوب ،دقيق احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات
املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل
وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج ،م�ستح�ضرات عطرية للطعام،ب�سكويت ،خبز،
كعك حبوب جاهزة� ،أ�صابع حبوب ،حبوب معاجلة ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها احلبوب ،با�ستا،
عجينة البا�ستا� ،سباغيتي ،وجبات خفـيفة م�صنوعة من الدقيق� ،أقرا�ص �أرز ،وجبات
خفـيفة �أ�سا�سها الأرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة بن عو�ض النقيب للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة ال�شيخ عثمان � ،شارع ال�سيلة  ،عدن  ،اليمن
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/11 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149694 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول
(لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دار الأمريات انرتنا�شوال لتجارة م�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :رقم القطعة �260-319ض ،مكتب رقم 103-104-105-106-107-108
ملك بناء للعقارات  ،بر دبي  ،عود ميثاء ،دبي  -الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/31 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149878 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مبيدات ح�شرية ،مبيدات ح�شرية لال�ستخدام الزراعى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إف �إم �سى كوربوري�شن & �إف �إم �سى �سينجابور بى تى ئى� ،إل تى دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :إف �إم �سى تاور �أت �سريا �سنرت �سوث  ،2929والنت �سرتيت ،فـيالديلفـيا،
بى �أيه  ،19104الواليات املتحدة الأمريكية 77 .روبين�سون رود،13 ، 00 ،
روبين�سون � ، 77سنغافورة 68896
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/8 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149907 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية ،اخلدمات البيطرية ،الرعاية ال�صحية والتجميلية لالن�سان �أو احليوان،
خدمات ال�صيدلية ،اخلدمات املتعلقة ب�صرف الأدوية ،خدمات املعلومات املتعلقة بالأدوية،
خدمات املعلومات املتعلقة باملواد ال�صيدالنية ،توفـري املعلومات للمر�ضى فـي جمال تعاطي
الأدوية ،املعلومات الطبية ،توفـري موقع الكرتوين ي�ضم معلومات طبية ،توفـري املعلومات
فـي جمال الرعاية ال�صحية املتعلقة مبعامالت البيع بالتجزئة من ال�صيدلية ،خدمات
الرعاية ال�صحية ،حت�ضري الو�صفات الطبية فـي ال�صيدليات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمازون تكنولوجيز� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو ان� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/9 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149959 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات ذات حمركات ،وبخا�صة �سيارات نقل الركاب� ،شاحنات �صغرية (�سيارات بيكب)،
مركبات ريا�ضية متعددة الأغرا�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فورد موتور كومبانى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان �أمريكان روود ،ديربورن ،مي�شيغان  ،28126الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/10 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150416 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خبز بدون خمرية ،ب�سكويت حلويات �سكرية ،كعك ،حلويات ،فطائر حمالة بانكيك ,خبز،
فطائر ،معجنات ،فطائر �أ�سا�سها دقيق،خبز بال�شوكوالته.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمري العود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1424 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150449 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املدونات ال�صوتية القابلة للتنزيل املت�ضمنة التعليقات والق�ص�ص والأخبار واملقابالت
ال�شخ�صية والربامج التلفزيونية والأفالم وثقافة فن البوب ،الت�سجيالت ال�سمعية
القابلة للتنزيل املت�ضمنة التعليقات والق�ص�ص والأخبار واملقابالت ال�شخ�صية والربامج
التلفزيونية والأفالم وثقافة فن البوب ،الت�سجيالت ال�صوتية القابلة للتنزيل املت�ضمنة
التعليقات والق�ص�ص والأخبار واملقابالت ال�شخ�صية والربامج التلفزيونية والأفالم
وثقافة فن البوب ،ت�سجيالت الفـيديو القابلة للتنزيل املت�ضمنة التعليقات والق�ص�ص
والأخبار واملقابالت ال�شخ�صية والربامج التلفزيونية والأفالم وثقافة فن البوب ،الربامج
التلفزيونية القابلة للتنزيل املت�ضمنة ثقافة فن البوب والربامج التلفزيونية والأفالم
وق�ص�ص امل�شاهري حول موا�ضيع متنوعة ،ت�سجيالت الفـيديو القابلة للتنزيل املت�ضمنة
ثقافة فن البوب والأفالم والربامج التلفزيونية وق�ص�ص امل�شاهري حول موا�ضيع متنوعة،
ت�سجيالت الفـيديو وحمتوى الو�سائط املتعددة القابلة للتنزيل املت�ضمنة ثقافة فن البوب
والأفالم والربامج التلفزيونية و�شخ�صيات من امل�شاهري يناق�شون موا�ضيع متعلقة
بالرتفـيه ،املحتوى ال�سمعب�صري واملتعدد الو�سائط القابل للتنزيل وحتديدا ت�سجيالت
الفـيديو املتمثلة بالعرو�ض التلفزيونية التي تت�ضمن ثقافة فن البوب والأفالم والربامج
التلفزيونية و�شخ�صيات من امل�شاهري يناق�شون موا�ضيع متعلقة بالرتفـيه ،العرو�ض
املرئية امل�سجلة على و�سائط احلا�سوب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إم دي بي .كوم ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو نورث� ،سياتل ،وا�شنطن  ،98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولويـ ـ ـ ـ ــة - 97086540 :تاري ــخ الأولويـ ـ ـ ــة- 2021/10/21 :
بلد الأولويـ ــة)US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150450 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت وبالتحديد �إر�سال وا�ستقبال وتدفق وبث ونقل الن�صو�ص وال�صور
والر�سومات وال�صوت والفـيديو والبيانات والبث ال�شبكي والبث الإذاعي عرب �شبكات
االت�صاالت عن بعد الال�سلكية� ،إر�سال الن�صو�ص وال�صور والر�سومات وال�صوت والفـيديو
والبيانات والبث ال�شبكي والبودكا�ست املربوطة عرب �شبكات االت�صاالت عن بعد ،نقل ال�صوت
(البث ال�صوتي) ،تدفق املعلومات ال�سمعية واملرئية وال�سمعب�صرية فـي جمال الرتفـيه
عرب �شبكة حا�سوب عاملية ،خدمات االت�صاالت عن بعد وبالتحديد �إر�سال وتدفق ال�صوت
والبيانات وال�صور والأفالم والربامج التلفزيونية والربامج ال�سمعية وال�سمعب�صرية
وحمتويات ومعلومات الو�سائط الرقمية الأخرى عن طريق و�سائل �شبكات االت�صاالت عن
بعد و�شبكات االت�صاالت الال�سلكية والإنرتنت ،خدمات البث عرب الإنرتنت والتلفزيون
وال�صوت والفـيديو ،الولوج عرب االت�صاالت عن بعد �إلى الربامج التلفزيونية والربامج
ال�سمعية وال�سمعب�صرية وغريها من حمتويات ومعلومات الو�سائط الرقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إم دي بي .كوم ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو نورث� ،سياتل ،وا�شنطن  ,98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ــة - 97086540 :تاري ــخ الأولوي ـ ــة- 2021/10/21 :
بلد الأولويـ ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150451 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية والرتفـيهية وبالتحديد تقدمي املدونات ال�صوتية املت�ضمنة التعليقات
والق�ص�ص والأخبار واملقابالت ال�شخ�صية والربامج التلفزيونية والأفالم وثقافة فن
البوب ،اخلدمات التعليمية والرتفـيهية وبالتحديد �إنتاج وتوزيع الربامج التلفزيونية
وغريها من الأعمال ال�سمعب�صرية التي تت�ضمن التعليقات والق�ص�ص والأخبار واملقابالت
ال�شخ�صية والربامج التلفزيونية والأفالم وثقافة فن البوب ،توفـري الربامج التلفزيونية
غري القابلة للتنزيل وغريها من الأعمال ال�سمعب�صرية عرب خدمة الفـيديو عند الطلب،
توزيع وت�أجري املحتوى الرتفـيهي وبالتحديد الربامج التلفزيونية وغريها من الأعمال
ال�سمعب�صرية فـي �شكل مقاطع فـيديو رقمية غري قابلة للتنزيل تت�ضمن ثقافة فن البوب
والربامج التلفزيونية والأفالم وق�ص�ص امل�شاهري حول موا�ضيع متنوعة يتم توزيعها عرب
الإر�سال الرقمي املبا�شر الذي ميكن م�شاهدته عرب �شبكات احلا�سوب و�شبكات االت�صال
العاملية ،الرتفـيه التلفزيوين وبالتحديد الربامج التلفزيونية امل�ستمرة املت�ضمنة ثقافة
البوب والربامج التلفزيونية والأفالم وق�ص�ص امل�شاهري حول موا�ضيع متنوعة ،توفـري
موقع �إلكرتوين ي�ضم حمتوى �سمعي وفـيديو وحمتوى �سمعب�صري غري قابل للتنزيل
متمثلبت�سجيالت ت�ضم ثقافة البوب والربامج التلفزيونية والأفالم وق�ص�ص امل�شاهري
حول موا�ضيع متنوعة ،اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد العرو�ض املرئية وال�صوتية
واملو�سيقية واملتنوعة والإخبارية والدرامية والكوميدية التي يتم عر�ضها على الهواء
مبا�شرة� ،إنتاج املدونات ال�صوتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آي �إم دي بي .كوم ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 410 :تريي افنيو نورث� ،سياتل ،وا�شنطن  ,98109الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
حــــــــــق الأولويـــــة( :رقـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ــة - 97086540 :تاريـ ــخ الأولوي ـ ـ ــة- 2021/10/21 :
بلد الأولويـ ــة)US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150801 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد اخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سيل
(لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الدخيل للعود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 51781 :الريا�ض  ،11553اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/9 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150918 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة التحكم فـي الإ�ضاءة� ،أجهزة التحكم فـي الإ�ضاءة القابلة للربجمة� ،أجهزة
التحكم فـي الإ�ضاءة امل�ؤمتتة ،معدات التحكم الكهربائي مل�صابيح الثنائي الباعث لل�ضوء
وجتهيزات الإ�ضاءة ،برامج ت�شغيل الثنائي الباعث لل�ضوء ،الثنائيات الباعثة لل�ضوء،
اللوحات ال�شم�سية ،اخلاليا ال�شم�سية ،البطاريات التي تدار بالطاقة ال�شم�سية ،مقاب�س
(كهربائية) ،م�صاهر ،لوحات املفاتيح الكهربائية ،الدارات الكهربائية ،دارات التحكم
الكهربائية ،تركيبات الأ�سالك الكهربائية ،قطع غيار وجتهيزات و�إك�س�سوارات لكافة ما
ذكر �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالواحد الر�ستماين للإ�ضاءة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،282153 :رقم القطعة  ،3651014م�ستودع ملك دائرة
العقارات ،حكومة دبي ،القوز ال�صناعية ،دبي ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150919 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�ضواء الثنائي الباعث لل�ضوء ،م�صابيح الثنائي الباعث لل�ضوء ،جتهيزات �أ�ضواء الثنائي
الباعث لل�ضوء ،وحدات الثنائي الباعث لل�ضوء� ،أجهزة �إ�ضاءة الفلور�سنت� ،أنابيب م�صابيح
الفلور�سنت ،وحدات �إنارة ذات تفريغ عايل ال�شدة ،م�صابيح ذات تفريغ عايل ال�شدة ،م�صابيح
الطاقة ال�شم�سية ،م�صابيح ال�شوارع بالطاقة ال�شم�سية ،قطع غيار وجتهيزات و�إك�س�سوارات
لكافة ما ذكر �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالواحد الر�ستماين للإ�ضاءة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،282153 :رقم القطعة  ،3651014م�ستودع ملك دائرة
العقارات ،حكومة دبي ،القوز ال�صناعية ،دبي ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151000 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات قانونية ،خدمات ت�سجيل حقوق امللكية الفكرية (عالمات جتارية وبراءات اخرتاع
ومناذج ومناذج �صناعية وحقوق م�ؤلف و�أ�سماء نطاق) ،خدمات ا�ست�شارات امللكية الفكرية،
خدمات ترخي�ص امللكية الفكرية ،خدمات الرقابة فـي جمال امللكية الفكرية ،خدمات
الأبحاث القانونية ،خدمات ترخي�ص الربجميات احلا�سوبية (خدمات قانونية) ،خدمات
املرافعات ،خدمات �إدارة حقوق الن�شر والت�أليف ،خدمات الو�ساطة ،خدمات ت�سجيل �أ�سماء
املجال (خدمات قانونية) ،خدمات الرتجمه ،وجميع اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بحقوق
امللكية الفكرية وال�صناعية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امان للملكية الفكرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 18066 :عمان ,11195 ،االردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151001 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(م�ستح�ضرات جتميل غري طبية وم�ستح�ضرات تواليت ،منظفات �أ�سنان غري طبية ،عطور
وتت�ضمن ماء العطر ،ماء الزينة ،ماء الكولونيا ،عطور للج�سم ،عطور ،زيوت عطرية،
م�ستح�ضرات للتبيي�ض ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف
و�صقل وجلي وك�شط ،م�ستح�ضرات جتميل ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات املكياج ،منتجات
املكياج ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر ،زيوت لتدليك فروة
الر�أ�س (غري طبية) ،منعمات لل�شعر ،منعمات لفروة الر�أ�س (م�ستح�ضرات جتميلية)،
كرميات لل�شعر ،كرميات لفروة الر�أ�س ،زيوت لل�شعر ،بخاخ زيوت لل�شعر ،عالجات غري
طبية لفروة الر�أ�س� ،شامبو ،منعمات لل�شعر ،عالجات دائمة لل�شعر ،كرميات غري طبية
للعناية ال�شخ�صية ،م�ستح�ضرات العناية باجلمال ،منتجات العناية باجلمال ،م�ستح�ضرات
اال�ستحمام والعناية باجل�سم (غري طبية) ،منتجات العناية باجل�سم (غري طبية) ،بخاخ
زيوت لل�شعر ،زيوت لال�ستحمام وتدليك اجل�سم ،خال�صات للب�شرة ،منتجات العناية
بالوجه (جتميلية) ،جل جتميلي للعيون ،كرميات غري طبية للعيون� ،أم�صال لال�ستخدام
التجميلي ،مق�شرات الوجه (جتميلية) ،منظفات للوجه ،غ�سوالت للوجه م�ضادة
للبكترييا غري طبية ،م�ستح�ضرات العناية باجللد (جتميلية) ،منتجات العناية باجللد
(جتميلية)� ،أقنعة للوجه (م�ستح�ضرات جتميلية)� ،أقنعة للتنظيف ،كرميات للتدليك،
غري طبية ،زيوت للتدليك ،غري طبية ،زيوت للعالج بالعطور ،زيوت ورغوة وجل و�سوائل
وغ�سوالت للتنظيف ،مق�شرات للعناية وتنظيف الب�شرة ،جل ا�ستحمام ،غري طبي ،جل
لالغت�سال ،منتجات لال�ستحمام ،غري طبية ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام ،مق�شرات للج�سم،
مق�شرات (م�ستح�ضرات جتميلية) بخالف اال�ستخدام الطبي ،غ�سوالت للج�سم (لي�ست
لغايات طبية) ،غ�سوالت ترطيب (م�ستح�ضرات جتميلية) ،منعمات للجلد (م�ستح�ضرات
جتميلية) ،مطريات لل�شفاه غري طبية ،م�ستح�ضرات العناية بالأيدي والأرجل ،كرميات
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للأيدي ،منعمات وكرميات وم�سحوق البودرة للأرجل غري طبية ،م�ستح�ضرات لنقع
الأرجل لرتطيبها ،جل عالجي للأظافر (م�ستح�ضرات جتميلية) ،غ�سوالت عالجية
للأظافر (م�ستح�ضرات جتميلية) ،منعمات للأظافر ،طالء للأظافر ،م�ستح�ضرات
لتقوية الأظافر (م�ستح�ضرات جتميلية) ،م�ستح�ضرات غري طبية للعناية بالأظافر،
روائح عطرية ،زيت الورد� ،أعواد بخور ،مراهم (غري طبية) ،خ�شب معطر� ،أكيا�س معطرة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جانيت النكا (بيه فـي تي) �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،15 :سن�سابا رود ،كولومبو � ،6سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151002 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة للرجال والن�ساء والأطفال ،لبا�س قدم (بخالف لبا�س قدم (حذاء)
جتبريي)� ،أغطية للر�أ�س ،مالب�س ل�سائقي ال�سيارات وراكبي الدراجات ،مراييل للأطفال،
غري م�صنوعة من الورق� ،أربطة للر�أ�س (مالب�س) ،عباءات� ،أثواب �سباحة� ،أغطية
ر�أ�س لال�ستحمام و�صنادل ا�ستحمام ،لفاعات من ري�ش للعنق ،مالب�س داخلية� ،سراويل
للأطفال� ،أو�شحة (لفاعات)� ،أحذية للريا�ضة و�أحذية ال�شاطئ ،برن�س (�أغطية للر�أ�س)
(مالب�س)� ،شاالت� ،أحزمة (مالب�س)� ،أحزمة للنقود ،بدالت التزلج على املاء ،ربطات عنق،
م�شدات جلذع اجل�سم ،نطق� ،شاالت من الفرو ،م�شدات للن�ساء (مالب�س داخلية)� ،أو�شحة،
قبعات ،قبعات ذات حافة ،قفازات (مالب�س) ،مالب�س م�ضادة للماء ،مالب�س داخلية� ،أو�شحة
للر�أ�س ،جوارب طويلة ،جوارب ،مناديل للرقبة ،حفا�ضات �أطفال من الأقم�شة ،مناديل
اجليب ،مالب�س من الفرو ،بيجامات ،نعال (�ضبانات) ،كعوب للأحذية �أو اجلوارب ،خمر
(مالب�س)� ،شياالت ،مالب�س من الورق ،مالب�س اجلمباز والريا�ضة ،مالب�س للمواليد،
ياقات (مالب�س) ،قم�صان �صوفـية ،قفازات بال �أ�صابع� ،أغطية للأذنني (مالب�س) ،نعال
داخلية (�ضبانات) ،ربطات عنق (فـيونكات) ،ف�ساتني لل�شاطئ (ال�سارنغ) ،زمامات الأكمام
(للمالب�س) ،واقيات مالب�س ،مالب�س للحفالت التنكرية ،مالب�س لل�شاطئ ،قبعات ذات حافة
�شم�سية (�أغطية للر�أ�س) ،عباءات ،جيوب املالب�س ،حماالت للجوارب ،حماالت للجوارب
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الطويلة ،تنانري حتتية ،مالب�س �ضيقة (جوارب طويلة �أو مالب�س ريا�ضة اجلمباز) ،مراييل
(مالب�س) ،لبا�س للر�أ�س (�أغطية للر�أ�س)� ،أحذية خ�شبية ،لبا�س للر�أ�س� ،أربطة للجوارب،
معاطف� ،أحذية قما�شية� ،أدوات مانعة النزالق الأحذية� ،أرواب ا�ستحمام� ،شبا�شب ا�ستحمام،
قلن�سوات� ،أفرهوالت ،مالب�س ن�سائية داخلية ،برييه (قبعات م�ستديرة م�سطحة)� ،أغطية
ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني� ،أحذية ثقيلة� ،أحذية طويلة ،فرعات الأحذية (اجلزء
العلوي من الأحذية) ،ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ن�صفـية ،لوازم معدنية للأحذية،
�أطراف لبا�س القدم� ،سيور للأحذية الطويلة ،كعوب للأحذية (دعامات للكعوب)� ،سراويل
داخلية وبناطيل ،قم�صان ،ياقات قم�صان� ،صدربات القم�صان ،قم�صان ق�صرية الأكمام،
قمي�صوالت (�سرتات ن�سوية ق�صرية)� ،صدارات ،جاكيتات� ،سرتات ال�صيد ،جاكيتات ثقيلة،
قم�صان م�سرولة (مالب�س) ،قم�صان م�سرولة (مالب�س داخلية) ،مالب�س جاهزة ،ياقات
قابلة للفك ،ياقات ،مالب�س جلدية ،مالب�س من اجللود املقلدة ،قبعات ا�ستحمام� ،شبا�شب،
تنانري ،بطانات جاهزة (�أجزاء من املالب�س) ،معاطف خارجية ،ثياب غربدين (مالب�س)،
�أحذية للريا�ضة البدنية ،قم�صان �صوفـية (مالب�س) ،كنزات �صوفـية� ،سرتات� ،أزياء خا�صة،
�أغطية لتدفئة اليدين (للمالب�س) ،فرعات لبا�س القدم (اجلزء العلوي من لبا�س القدم)،
جاكيتات مقلن�سة ،و�شاحات ،معاطف من الفرو ،بناطيل �ضيقة حتتية ،واقيات لل�ساق،
مالب�س حمبوكة بال�صنارة ،مالب�س حمبوكة ،مالب�س لريا�ضة اجلمباز ،مالب�س خارجية،
�صنادل� ،ساري (لبا�س هندي) ،بناطيل و�سراويل داخلية ،قبعات ،م�شدات لل�صدر� ،أغطية
وجه (خمار �أو حجاب) (مالب�س)� ،أثواب ف�ضفا�ضة� ،أحزمة للبناطيل ،بذالت ،عمامات،
ف�ساتني� ،شبا�شب� ،أحذية للريا�ضة� ،شبا�شب مغلقة عند الأ�صابع� ،شبا�شب جلدية مغلقة
عند الأ�صابع ،بابوج ،بابوج مريح خا�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنوز اليا�سمني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مغربية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العبا�سية� ،أوادية ،جماعة ت�سلطانت ،مراك�ش ،املغرب
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/14 :
ا�ســــــم الوكيـــــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب112 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151562 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(ال�صيدليات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عيادة �سلطان التخ�ص�صية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 141:ر.ب� ,315:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151875 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات
خميمات العطالت �أماكن �إقامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الورقة البي�ضاء ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151979 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،صابون ،م�ستح�ضرات جتميل� ،أعواد
البخور ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغري غايات طبية ،م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية ،منكهات غذائية زيوت
عطرية ,م�ستح�ضرات جتميل نباتية ،مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية،
خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امدادات اخلليج للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109:ر.ب � ,211 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152150 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سياد اخل�ضراء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 22 :ر.ب� ,315 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152312 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :التحديث للإن�شاءات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب1714:ر.ب� ,133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152633 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سواحل ر�أ�س الروي�س للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 7935:ر.ب� ,133 :شارع املها� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152891 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن� ،إدارة توجيه الأعمال ،وتفعيل الن�شاط املكتبي ،بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليوا العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 217:ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152893 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن� ،إدارة توجيه الأعمال ،وتفعيل الن�شاط املكتبي ،بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليوا العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 217:ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152894 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم ،قبعات �أغطية للر�أ�س ,مالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليوا العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 217:ر.ب� ,100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/2/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم84950 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البقالة ,ال�سوبر ماركت ,التمونيات ,الربادات� ,سوق جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التقى ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 10 :ر.ب212 :
تاريخ تقدمي الطلب2014/1/٧ :

-97-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141721 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل) ،البهارات ،الثلج وجميه منتجات الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الع�ضيد للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 27142 :ديرة ،الرا�س ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/ ١٦ :
							
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143563 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمرييكان توباكو(براندز) �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان251 :ليتل فولز درايف� ،سويت ،100ويلمنغنت ،دي �إي ,1674-19808
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
							
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143564 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق �أملنيوم ،رقائق �أملنيوم �أو حاويات معدنية للتخزين والنقل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رينولدز كون�سيومر برودكت�س �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان1900 :وي�ست فيلد كورت ،اليك فور�ست� ،إيلينوي  ,60045الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 143907 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،ت�شغيل الأعمال ،الوظائف املكتبية ،التجارة العامة،
جتارة الأجهزة الكهربائية واملنزلية� ،أ�سواق البيع باجلملة ،كتالوجات الطلبات بالربيد
�أو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية ،على �سبيل املثال ،من خالل مواقع الويب �أو برامج
الت�سوق التلفزيونية ،حمطة للمعامالت الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ملك عبدالواحد �أحمد بن را�شد حمل رقم � ،26شيبيب ،ديرة ،هور
العنز� ،ص.ب ،11370 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/3/١ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145377 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني(الت�أمني ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،ال�ش�ؤون العقارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هنزه مركور لإ�ست�شارات الت�أمني املحدودة امل�س�ؤولية ،فرع دبي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم 417-416ملك بلو باي للعقارات  -برج خليفة� ,ص.ب:
 ,114994دبي ,الإمارات العربية املتحدة ,114994 ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/25 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 145544 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات التبغ،
بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،والعات �سجائر ،والعات �سيجار� ،أدوات املدخنني� ،أنابيب
ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال التبغ فـي
الأنابيب الورقية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها)،
تبغ� ،أكيا�س تبغ ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني ،تبغ م�ضغ� ،سيجار� ،سجائر
حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية� ،سجائر� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر،
ورق �سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفيع� ،أع�شاب للتدخني ،مما�سك لأعواد الثقاب� ،أوعية تبغ،
ال�سجائر الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمرييكان توباكو (براندز) �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 251 :ليتل فولز درايف� ،سويت  ،100ويلمنغنت ،دي �إي 1674-19808
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146053 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كوكتيالت (امل�شروبات الكحولية ما عدا البرية ،امل�ستح�ضرات الكحولية لإعداد امل�شروبات،
الوي�سكي) ،م�شروبات مه�ضمة كحول وم�شروبات روحية ،م�شروبات كحولية ،وي�سكي،
م�شروبات كحولية ما عدا البرية ،م�شروبات كحولية حتتوي على فواكه ،م�شروبات كحولية
قبل خلطها  ,بخالف التي تعتمد ب�أ�سا�سها على البرية ،م�شروبات مقطرة ،مواد مركزة
كحولية ،خال�صات كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شاتهام �إميبورت�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 245 :فيفث �أفنيو� ،سويت  ،1402نيويورك ،ان واي  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/5/٣٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146173 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي،
خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو املتنقلة الكانتينات ،ت�أجري �أماكن الإقامة
امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،حجز النزل ،احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم
اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،خدمات احلانات البارات،
حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد
وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري �أجهزة الطبخ،
خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت الو�صول واملغادرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت انرتنا�شيونال� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فرينوود رود ،بيثيزدا ،ماريالند  ،20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/2 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146328 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،كمادات ،املراهم للأغرا�ض ال�صيدالنية ،البخاخات الطبية
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للعناية بالب�شرة ،اال�ستعدادات لعالج احلروق ،املكمالت
الغذائية� ،ضمادات جراحية �ضمادات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ووني�س بيوتيك كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 11 :إف ،رقم  ،236قطعة  ،4زينييو روود ،مقاطعة دي-ان ،مدينة
تايبى  ،10680تايوان )جمهورية ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/8 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146532 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضروات
املحفوظة واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربيات والكومبوت ،البي�ض واحلليب ومنتجات
الألبان ،زيوت ودهون غذائية) ،فواكه حمفوظة ،خ�ضروات حمفوظة ،خ�ضروات مطبوخة،
زيوت للطعام ،حليب ،منتجات احلليب ،بي�ض ،مربيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم 20ملك عبدالواحد �أحمد را�شد بن �شبيب  -هور العنز� ,ص.ب:
 ,11370دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146533 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهـ ــوة ,القه ــوة وال�ش ــاي والكاك ــاو والنب ال�صناعي ،الأرز والتابيوك ــا وال�ساغ ــو ،الدقيــق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلج ،الع�سل الأ�سود،
اخلمرية والبيكنج بودر ,امللح واخلردل اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات) ،كاكاو،
�شاي ،توابل ،بهارات ،خمرية ،خردل� ،أرز� ،ساغو ،تابيوكا ،بن ا�صطناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  20ملك عبدالواحد �أحمد را�شد بن �شبيب  -هور العنز,
�ص.ب ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146534 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم(اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضروات
املحفوظة واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربيات والكومبوت ,البي�ض واحلليب ومنتجات
الألبان ,زيوت ودهون غذائية) ،فواكه حمفوظة ،مربيات ،خ�ضروات حمفوظة ،حليب،
منتجات احلليب ،بي�ض ،زيوت للطعام ،خ�ضروات مطبوخة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  20ملك عبدالواحد �أحمد را�شد بن �شبيب  -هور العنز,
�ص.ب ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146535 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهـ ــوة (القهوة وال�ش ــاي والكاكــاو والب ــن ال�صناعـ ــي ,الأرز والتابيوك ــا وال�ساغ ــو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلج ،الع�سل الأ�سود،
اخلمرية والبيكنج بودر ،امللــح واخلــردل اخل ــل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات)� ،شاي،
توابل ،بهارات ،خمرية ،كاكاو ،خردل� ،أرز� ،ساغو ،تابيوكا ،بن ا�صطناعي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  20ملك عبدالواحد �أحمد را�شد بن �شبيب  -هور العنز,
�ص.ب ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146536 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية (برية ،املياه املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ،م�شروبات
الفاكهة وع�صائر الفاكهة� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى ل�صنع امل�شروبات) ،ع�صائر فواكه،
مياه �شرب م�شروبات ،م�شروبات غري كحولية ،مياه غازية� ،أ�شربة لتح�ضري امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  20ملك عبدالواحد �أحمد را�شد بن �شبيب  -هور العنز,
�ص.ب ,11370 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146537 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم الفواكه واخل�ضروات
املحفوظة واملجففة واملطبوخة ،الهالم واملربيات والكومبوت ,البي�ض واحلليب ومنتجات
الألبان ,زيوت ودهون غذائية) ،منتجات احلليب ،بي�ض ،فواكه حمفوظة ،مربيات،
خ�ضروات حمفوظة ،خ�ضروات مطبوخة ،زيوت للطعام ،حليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شرق لتعليب الأ�سماك ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب,2741:اجلرف ,عجمان ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146538 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني(اخلدمات املالية والنقدية ،واخلدمات امل�صرفية ،اخلدمات املالية املقدمة
�إلكرتونيا ،خدمات بنكية ،اخلدمات امل�صرفية التجارية ،امل�صرفية الدولية ،اخلدمات
امل�صرفية الإلكرتونية ،امل�صرفية اخلا�صة ،اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت ،توفري
اخلدمات امل�صرفية عرب موقع على �شبكة الإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية،
اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية عرب �شبكة الكمبيوتر العاملية اخلدمات امل�صرفية عرب
الإنرتنت ،خدمات م�صرفية م�ؤمتتة ،اخلدمات امل�صرفية املحو�سبة ،اخلدمات امل�صرفية
لأجهزة ال�صراف الآيل ،الو�صول �إلى اخلدمات امل�صرفية عرب البطاقة ،خدمات املعلومات
املحو�سبة املتعلقة بامل�سائل امل�صرفية واملالية) ،ال�صرافة(التحويالت واملعامالت املالية
وخدمات الدفع ،خدمات الدفع الإلكرتوين .حتويالت الأموال الإلكرتونية ،معامالت
اخل�صم الإلكرتونية ،املعامالت النقدية الإلكرتونية ،خدمات حتويل الأموال الإلكرتونية،
خدمات حتويل الأموال الإلكرتوين ،حتويل الأموال الإلكرتوين عن طريق االت�صاالت،
خدمات حتويل الأموال با�ستخدام البطاقات الإلكرتونية ،خدمات بطاقات الدفع ،توفري
البطاقات والرموز املدفوعة م�سبقا ،خدمات البطاقات امل�صرفية وبطاقات االئتمان
وبطاقات اخل�صم وبطاقات الدفع الإلكرتونية ،خدمات معاجلة املدفوعات و�إدارتها ،خدمات
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التحويالت املحلية املقدمة عرب الإنرتنت ،ال�سيولة النقدية) ،الإدارة املالية(اخلدمات
امل�صرفية املالية لإيداع الأموال ،اخلدمات امل�صرفية املالية ل�سحب الأموال ،اخلدمات
امل�صرفية املقدمة لدفع الفواتري عرب الهاتف وعرب الإنرتنت ،اخلدمات امل�صرفية الآلية
املتعلقة مبعامالت بطاقات االئتمان ،اخلدمات امل�صرفية الآلية املتعلقة مبعامالت بطاقات
االئتمان ،اخلدمات امل�صرفية املتعلقة بتحويل الأموال من احل�سابات ،اخلدمات امل�صرفية
فيما يتعلق بالتحويل الإلكرتوين للأموال ،خدمات املعلومات املتعلقة بالتمويل ،املقدمة
عرب الإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت ،خدمات الإيداع الآمن خدمات
القرو�ض واالئتمان والتمويل الإيجاري) ،ا�ست�شارات مالية(ال�شيكات (ال�شيكات) وخدمات
احلواالت الربيدية ،تداول العمالت وخدمات ال�صرف ،التداول فـي العمالت امل�شفرة،
تداول العمالت الرقمية فـي الوقت احلقيقي عرب الإنرتنت ،خدمات تداول العمالت
امل�شفرة وتنفيذها ،اخلدمات املالية  /امل�صرفية املتعلقة بالعمالت امل�شفرة ،خدمات املقا�صة
ت�أجري ماكينات ال�صرف الآيل ،وت�أجري حمطات اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،االكتتاب
املايل و�إ�صدار الأوراق املالية (امل�صرفية اال�ستثمارية) ،خدمات اال�ستثمار ،املتاجرة فـي
الأ�سهم وال�سندات والأوراق املالية والعمالت ،اخلدمات املالية املتعلقة بالتعامل فـي
الأ�سهم وال�سندات والعمالت ،اخلدمات املالية املتعلقة بال�سندات ،خدمات تداول الأوراق
املالية وال�سلع) ،ا�ستثمار �أموال(خدمات التخطيط املايل ،الت�صنيف املايل وتقدمي
التقارير االئتمانية ،خدمات التمويل والتمويل ،خدمات اال�ستثمار املايل ،جمع التربعات
والرعاية املالية ،خدمات التقييم املايل .خدمات ا�سرتداد الديون والتخ�صيم ،خدمات
التقييم خدمات ر�أ�س املال اال�ستثماري ،خدمات تخطيط املعا�شات التقاعدية .خدمات
دفع ال�ضرائب والر�سوم ،خدمات الت�أمني ،اكتتاب وتقييمات الت�أمني وتقديره لأغرا�ض
الت�أمني ،خدمات ال�ضمان املعلومات املالية والبيانات وامل�شورة واخلدمات اال�ست�شارية،
املعلومات واال�ست�شارات واخلدمات اال�ست�شارية فيما يتعلق بجميع ما �سبق ذكره).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي بي 2ديجيتال اند تكنولوجيا �سرف�سي�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كانون بليي�س � 78شارع كانون ،لندن ،EC4N 6HL ،اململكة املتحدة,
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146776 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلوم ،حلم بقر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاي�سون فري�ش ميت�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2200 :دبليو ،دون تاي�سون باركواي� ،سربينغدال ،ايه ار ،72762
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146777 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (حلوم ،حلم بقر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاي�سون فري�ش ميت�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2200 :دبليو ،دون تاي�سون باركواي� ،سربينغدال ،ايه ار ،72762
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146780 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ا�س فارمافين�شرز القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنامة ،الواجهة البحرية ،جممع � ،346شارع  ،462مبنى� ،1459شقة
رقم  ,2239البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146782 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ا�س فارمافين�شرز القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنامة ،الواجهة البحرية ،جممع � ،346شارع  ،462مبنى� ،1459شقة
رقم  ,2239البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 146990 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية( امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد امل�ستخدمة فـي عالج الأمرا�ض
واال�ضطرابات املتعلقة بالأورام)� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيكيورا بيو ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1995 :فيلدج �سنرت �سريكل� ،سويت  128ال�س فيجا�س ،نيفادا 89134
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٦/٣٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147294 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم قبعات (�أغطية للر�أ�س) ،مالب�س� ،أحذية لكرة القدم ،لبا�س القدم ،م�شدات
للن�ساء ،قفازات (مالب�س) ،قبعات ،مالب�س حمبوكة ،مالب�س للمواليد ،لفاعات ،قم�صان،
نعال داخلية (�ضبانات) ،جوارب طويلة ،مالب�س داخلية ،طماقات (�أغطية لل�ساق) ،جوارب
طويلة ،قبعات �أغطية للر�أ�س ،نعال داخلية �ضبانات ،مالب�س ،م�شدات للن�ساء ،طماقات
�أغطية لل�ساق ،مالب�س للمواليد ،قم�صان للريا�ضة ،مالب�س ن�سائية داخلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور  ،29بلوك بي ،ت�شاينا ري�سور�سز الند بلدينغ رقم  ،9668دات�شونغ
كاميونيتي ،يويهاي �سرتيت ،نان�شان� ،شينزن ،ال�صني,518000
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147295 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صق الإعالنات(الدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،خدمات وكاالت التوظيف ،تنظيم
املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم عرو�ض الأزياء للأغرا�ض الرتويجية ،خدمات
وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ت�سويق ،درا�سات ال�سوق ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على
�شبكات احلا�سوب ،ل�صق الإعالنات /الإعالنات اخلارجية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني،
توظيف الأفراد ،عر�ض ال�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�صميم مواد
دعائية ،تفعيل حمركات البحث لرتويج املبيعات) ،خدمات وكاالت التوظيف ،ا�ست�شارات
�إدارة �ش�ؤون املوظفني ،عر�ض ال�سلع ،درا�سات ال�سوق ،خدمات وكاالت الدعاية والإعالن،
تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،توظيف الأفراد ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على
�شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،عرو�ض االزياء
للأغرا�ض الرتويجية تنظيم الت�سويق ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،ت�صميم
مواد دعائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزن مونوك كالثور تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فلور  ،29بلوك بي ،ت�شاينا ري�سور�سز الند بلدينغ رقم  ،9668دات�شونغ
كاميونيتي ،يويهاي �سرتيت ،نان�شان� ،شينزن ،ال�صني,518000
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147308 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر مواد الدعاية والإعالن(خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل
الن�شاط املكتبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاي خمدر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،12168 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٧/١٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147309 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،املقاهي ،الكافترييات ،املطاعم،
مطاعم اخلدمة الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،ال�شاي املخدر �أن يطبخ ورق
ال�شاي فـي املاء املغلي لفرتة من الزمن حتى ي�صبح لونه ثقيل و�أ�سود وجميعها بالفئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاي خمدر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،12168 :الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/٧/١٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147357 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حما�سبة(حما�سبة� ،إعداد تقارير احل�سابات ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات
اخلا�صة ب�آخرين ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،دعاية و�إعالن ،وكاالت الدعاية
والإعالن ،الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي ،حتديث مواد الدعاية والإعالن،
ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،تقدمي املعلومات التجارية
والن�صح للم�ستهلكني م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،الرد على الهاتف
للم�شرتكني غري املوجودين ،تقييم الأعمال ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف للآخرين،
تنظيم اال�شرتاك بخدمات االت�صاالت للآخرين� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل ،امل�ساعدة
فـي �إدارة الأعمال ،البيع باملزاد العلني ،تدقيق احل�سابات ،ل�صق الإعالنات ،م�سك الدفاتر،
تقييم الأعمال ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال ،التحريات عن
الأعمال ،تق�صي حقائق الأعمال ،ا�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال الفنادق� ،إدارة �أعمال فناين التمثيل) ،ن�شر
مواد الدعاية والإعالن (املبا�شر ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،توزيع العينات ،ا�ستن�ساخ
الوثائق ،التنب�ؤات االقت�صادية ،اخلرباء فـي الكفاية ،وكاالت التوظيف ،تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو دعائية ،تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات ترويجية� ،إدارة امللفات املربجمة،
التنب�ؤات االقت�صادية� ،إدارة �أعمال الفنادق ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،امل�ساعدة فـي �إدارة
الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،وكاالت الأنباء التجارية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
التحريات عن الأعمال ،تق�صي حقائق الأعمال ،حترير الفواتري ،خدمات الت�صميم لغايات
الدعاية والإعالن ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين ،خدمات
الن�صح فـي �إدارة الأعمال ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية� ،إدارة امللفات
املربجمة ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني ،الت�سويق� ،أبحاث الت�سويق ،درا�سات الت�سويق،
خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات ،خدمات اقتطاع الأخبار �أو
املعلومات املهمة فـي ال�صحف ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف للآخرين) ،ت�أجري الآالت
واملعدات املكتبية(ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات
الكمبيوتر ،اال�ستفتاء وا�ستطالع الآراء ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو �إعالنية ،تنظيم
املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،خدمات التعاقد
اخلارجي م�ساعدة فـي الأعمال� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفني،
توظيف الأفراد ،ن�سخ ال�صور ،اال�ستفتاء وا�ستطالع الآراء ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال
لغايات بيعها بالتجزئة ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة
الن�صو�ص ،خدمات ال�شراء للآخرين �شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى� ،إنتاج
�أفالم الدعاية والإعالن ،االختبارات النف�سية الختيار املوظفني ،العالقات العامة ،ن�شر
ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الدعاية والإعالن ،وكاالت الدعاية والإعالن� ،إعداد �أعمدة
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الدعاية والإعالن ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،كتابة
ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،الإعالن بالراديو ،الإعالن
بالراديو ،توظيف الأفراد ،خدمات نقل الأعمال)� ،إدارة الأعمال للأ�شخا�ص الريا�ضيني،
�إدارة �أعمال الريا�ضيني ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،خدمات نقل الأعمال،
الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين ،وكاالت الأنباء التجارية،
تقدمي املعلومات التجارية والن�صح للم�ستهلكني م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني ،امل�ساعدة فـي
�إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها
بالتجزئة ،خدمات مقارنة الأ�سعار ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،جتميع
البيانات الإح�صائية ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،تنظيم املعلومات فـي
قواعد بيانات الكمبيوتر ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،تقدمي املعلومات التجارية والن�صح
للم�ستهلكني م�ؤ�س�سة �إر�شاد امل�ستهلكني ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،البحث عن املعلومات
فـي ملفات كمبيوتر للآخرين ،عر�ض ال�سلع ،الإعالن بالربيد) ،ت�أجري امل�ساحات
الإعالنية(ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ت�أجري وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل االت�صال،
ت�أجري �آالت ن�سخ ال�صور ،ت�أجري �آالت البيع ،ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية ،ت�أجري مواد
الدعاية والإعالن ،ا�ستن�ساخ الوثائق� ،أبحاث الأعمال ،عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال
لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات للآخرين ،توزيع العينات ،خدمات ال�سكرتارية،
تزيني واجهات املحالت التجارية ،االختزال ،بحث الكفاالت� ،إعداد تقارير احل�سابات،
جتميع البيانات الإح�صائية ،تنظيم اال�شرتاك فـي ال�صحف للآخرين) ،تنظيم معلومات
فـي قواعد بيانات حا�سوب(تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،تنظيم املعلومات
فـي قواعد بيانات الكمبيوتر� ،إعداد ال�ضرائب ،تنظيم اال�شرتاك بخدمات االت�صاالت
للآخرين ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،الرد على الهاتف للم�شرتكني غري املوجودين،
الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،االختبارات النف�سية
الختيار املوظفني ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،تنظيم املعار�ض التجارية لغايات
جتارية �أو �إعالنية ،الن�سخ ،الطباعة ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري �آالت البيع،
معاجلة الن�صو�ص ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويلماك�س للتجارة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  44-43ملك بلدية دبي ،بردبي ،الفهيدي ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-113-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147358 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أن .فـي� .أرغانون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كلو�سرت�سرتات � 5349 ،6آيه بي� ،أو�س ،هولندا� ,إيرالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147361 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أملنيوم(جهاز رئة التنف�س ال�صناعية البديلة امل�صنوعة من املعادن الألومنيوم قناة معدنية
جماري جماري الهواء (غري كهربائية) من املعدن ،تركيبات جماري الهواء (غري كهربائية
من املعدن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيمبلك�س كيبلز (يو كيه) ليمتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :انوفا�شن �سنرت ,ميدواي� ,شارع ميد�ستون ,ت�شاثام ,كينت� ,إجنلرتا �إم
�إي � 95إف دي ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147362 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أن .فـي� .أرغانون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كلو�سرت�سرتات � 5349 ،6آيه بي� ،أو�س ،هولندا� ,إيرالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147363 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أن .فـي� .أرغانون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كلو�سرت�سرتات � 5349 ،6آيه بي� ،أو�س ،هولندا� ,إيرالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/14 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147434 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال(خدمات الدعاية والإعالن ،خدمات االمتياز (فران�شايز)
وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال فـي جمال ت�أ�سي�س وت�شغيل الفنادق واملطاعم
والنوادي الليلية واحلانات واملنتجعات ومرافق اال�ستجمام واللياقة البدنية وحمالت
البيع بالتجزئة وال�شقق ال�سكنية واملباين ال�سكنية ومراكز امل�ؤمترات ومنتجعات امل�شاركة
بالوقت للغري ،خدمات �إدارة الأعمال وحتديدا �إدارة وت�شغيل الفنادق واملطاعم والنوادي
الليلية واحلانات واملنتجعات ومرافق اال�ستجمام واللياقة البدنية وحمالت البيع
بالتجزئ ــة وال�ش ــقق ال�سكني ــة واملبانــي ال�سكن ــية ومراكز امل�ؤمتــرات ومنتجعات امل�شاركة
بالوقت ونوادي املنتجعات املخ�ص�صة لال�ستجمام ونوادي الإجازات) ،ن�شر مواد الدعاية
والإعالن(ونوادي امللكيات امل�شرتكة غري املق�سمة ونوادي الإقامة اخلا�صة والنوادي التي
متنح احلق باال�ستخدام وم�شاريع الإيجار طويل الأمد للغري ،خدمات حمالت البيع
بالتجزئة وحتديدا خدمات متاجر الهدايا والتذكارات واخلدمة ال�سريعة ،خدمات البيع
بالتجزئة املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات كتيبات البيع بالتجزئة ،خدمات توفري ت�سهيالت
ال�ستخدام املعدات والآالت املكتبية ،خدمات ا�ست�شارية فـي جمال �إدارة الأعمال ،خدمات
توجيه الأعمال ،خدمات التخطيط الجتماعات الأعمال ،خدمات توفري مرافق امل�ؤمترات
وامللتقيات لعقد اجتماعات الأعمال ،خدمات الإدارة والت�أجري والت�أجري التمويلي للمكاتب
وم�ساحات البيع بالتجزئة ،خدمات �إ�صدار �شهادات الهدايا التي ميكن ا�ستبدال قيمتها
ب�سلع �أو خدمات ،خدمات والء الزبائن ،اخلدمات اخلريية وحتديدا تنظيم وتنفيذ
بالربامج التطوعية وامل�شاريع اخلا�صة بخدمة املجتمع ،خدمات امل�شرتيات للفنادق،
الرتويج خلدمات الفنادق واملنتجعات والإجازات عرب برامج املكاف�آت التحفيزية ،تتبع
برامج املكاف�آت التحفيزية للأع�ضاء ومراقبتها ،خدمات املعار�ض الفنية) ،خدمات ن�سخ
ال�صور ،ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة
الأعمال ،طباعة على الآلة الكاتبة �أو احلا�سوب ،عر�ض ال�سلع ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال
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التجارية �أو ال�صناعية ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،دعاية
و�إعالن ،ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،ا�ست�شارات
الأعمال املهنية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات ال�سكرتارية� ،إدارة �أعمال الفنادق ،تنظيم معار�ض
مهنية لغايات جتارية و�إعالنية ،ت�أجري �آالت الن�سخ بالت�صوير ،الإعالن والدعاية املبا�شرة
على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال
�أخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية ون�صائح
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،معاجلة
الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري ،خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال،
ت�سويق ،التفاو�ض وعقد ال�صفقات التجارية حل�ساب الغري ،توفري معلومات الأعمال عن
طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ،برامج
�إدارة والء امل�ستهلكني ،التفاو�ض على عقود الأعمال با�سم الغري ،خدمات التجزئة للأعمال
الفنية التي تقدمها املعار�ض الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت ورلدوايد كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فرينوود رود ،بيثي�سدا ،ماريالند  ،20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147677 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (الإعالن و الأعمال التجارية و الإدارة العامة و �إدارة
املكاتب).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كار  2بوينت �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي ,الإمارت العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147773 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية (امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدالنية امل�ستخدمة
فـي علم الأورام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ،وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيو جر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
						
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب131 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147774 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد معدنية لل�سكك احلديدية (املعادن ال�شائعة و�سبائكها ،مواد بناء معدنية مباين
معدنية قابلة للنقل مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ,الكابالت والأ�سالك غري
الكهربائية من املعادن ال�شائعة ،مواد حديدية� ،أ�شياء �صغرية من الأجهزة املعدنية� ،أنابيب
و�أنابيب معدنية خزائن� .سلع من معادن عادية غري مدرجة فـي فئات �أخرى ،اخلامات)،
مباين معدنية ،مواد بناء معدنية� ،أنابيب ماء معدنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليفتك �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،41850 :املنطقة احلرة باحلمرية ال�شارقة ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 147775 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (خدمات املطاعم ،خدمات الإعا�شة ،خدمات الوجبات ال�سريعة ،خدمات
وجبات البيتزا ال�سريعة ،مطاعم البيتزا ،خدمات املطاعم ،خدمات املطاعم املت�ضمنة
اجللو�س داخل املطعم ،الوجبات اخلارجية والتو�صيل ،خدمات املطاعم ،ت�ضم خدمة
الطعام داخل املطعم وخدمات مطاعم الوجبات اخلارجية ،خدمات املطاعم ،حتديدا،
توفري الأطعمة وامل�شروبات لال�ستهالك داخل وخارج املطعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيتزا لوفز امييلي هولدجنز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 3015 :بو�سط ــن افنيــو �سوي ــت200ونا�شفي ــل ,تي ان 37203الوالي ــات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148073 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صابون ،مواد التجميل ،املكياج ،ظالل العينني ،م�سحوق للوجه ،ملمع لل�شفاه ،م�سكارا،
حممرات الوجنتني ،جمموعات مكياج ،امل�ستح�ضرات غري الطبية للعناية بالب�شرة واجل�سم
وال�شعر وفروة الر�أ�س ،م�ستح�ضرات ما بعد احلالقة ،جل احلمام واال�ستحمام� ،أقنعة
جتميلية ،كرمي للج�سم ،غ�سول (لو�شن) للج�سم ،مرطبات للج�سم ،مواد فرك وتنعيم
اجل�سم ،الكولونيا ،املواد اخلافية لعيوب الب�شرة والوجه واجل�سم ،كرمي للعينني ،قلم
حتديد العينني ،غ�سول للوجه ،منظفات الوجه ،م�ستح�ضرات التق�شري غري طبية لب�شرة
الوجه ،غ�سول الوجه ،مرطبات الوجه ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام� ،أم�صال ب�شرة
الوجه غري طبية ،املواد امل�ؤ�س�سة للمكياج ،جل ال�شعر� ،شامبو وبل�سم ال�شعر ،رذاذ ال�شعر،
بل�سم ال�شفاه� ،أحمر ال�شفاه� ،صبغات ال�شفاه ،جمموعات العناية بالأظافر التي تتكون من
طالء الأظافر ،طالء الأظافر ،مزيل طالء الأظافر ،العطور ،منظفات الب�شرة ،ال�صابون،
لو�شن احلماية من �أ�شعة ال�شم�س ،م�ستح�ضرات احلماية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات
لت�سمري الب�شرة بالتعر�ض لل�شم�س ،طالء ال�شفاه ،ال�شمع لإزالة �شعر اجل�سم ،مزيل
املكياج ،مزيل مكياج العينني ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،غ�سول (لو�شن) �إزالة املكياج،
املناديل امل�شربة مب�ستح�ضرات �إزالة املكياج� ،أقرا�ص قطن م�شربة مب�ستح�ضرات �إزالة
املكياج� ،أقنعة جتميلية ،ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر،
ماء الكولونيا� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل� ،أقالم
جتميلية ،كرميات جتميلية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مزيالت �شعر� ،شمع �إزالة ال�شعر،
مكياج ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت� ،شامبو ،عطور،
م�ستح�ضرات العناية باالظافر ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،مراهم لأغرا�ض
التجميل ،م�ساحيق مكياج ،م�ستح�ضرات حالقة ،قطع من �صابون الزينة ،م�ستح�ضرات
للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،غ�سول
لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،رذاذ �سرباي ,لل�شعر ،م�سكرة ،ملمعات �شفاه ،بال�سم لغري الأغرا�ض
الطبية� ،شامبو جاف ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري
غايات طبية ،بال�سم لل�شعر ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،مزيالت
طالء الأظافر ،غ�سول العني لي�س لغايات طبية� ،صابون حالقة� ،أعواد قطن لأغرا�ض
التجميل ،غ�سول لو�شن لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش ،مواد تواليت ،م�ستح�ضرات
جتميل احلواجب ،م�سك ل�صناعة العطور� ،صناعة عطور� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة،
�أقالم احلواجب� ،صابون م�ضاد للعرق� ،أعواد قطن مواد تواليت ،م�ستح�ضرات �إزالة ال�شعر.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أيتم بيوتي ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 903 :كولورادو �أفينو� ،سانتا مونيكا ،كاليفورنيا  ،90401الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حـــــــق االولويــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ــة - 90544045-90544041 :تاري ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة:
 - ٢٠٢١/٢/٢٤بلد االولوية) US :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148109 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل(م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي الغ�سيل،
م�ستح�ضرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط ،ال�صابون ،العطور والزيوت الأ�سا�سية
وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ،م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم الأ�سنان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيدة �شيخة برابهات�شاندرا جني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ,فات�ساليا ,بلوت  ،43هاتكي�ش �سى ات�ش ا�س ,ان ا�س
روود ,رقم ,6جيه فى بى ى �سكيم ,جوهو ،فيل بارل وي�ست مومباي
 ,400056الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/٢٤ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148110 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية والطبية لال�ستخدام الب�شري وخا�صة
لعالج �سرطان القولون وامل�ستقيم النقيلي ،و�سرطان الرئة ذو اخلاليا غري احلر�شفية غري
ال�صغرية ،والورم الأرومي الدبقي املتكرر ،و�سرطان اخلاليا الكلوية النقيلي ،و�سرطان
عنق الرحم ،و�سرطان الثدي النقيلي ،و�سرطان املبي�ض ،وقناة فالوب ،و�سرطان ال�صفاق
الأويل وغريها من �أنواع ال�سرطان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دكتور ريدي�س البرييتوريز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 337-2-8 :الطريق رقـ ــم  ,3باجنـ ــارا هيلز ,هي ــدر �أباد,034500.
تيالجنانا ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148111 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات طبية(الأجهزة والأدوات اجلراحية والطبية والأ�سنان والبيطرية ،الأطراف
اال�صطناعية والعينني والأ�سنان� ،أدوات تقومي العظام ،مواد اخلياطة والتقتيب ،الأجهزة
العالجية وامل�ساعدات املالئمة للمعاقني� ،أجهزة التدليك ،الأجهزة واملعدات والأدوات
لر�ضاعة الأطفال ،الأجهزة والأدوات واملعدات الطبية للتن�شيط اجلن�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمرييكان برومي�س براندز ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 30 :ان جولد �سرتيت ،ا�س تي اي �أن �شرييدان ،دبليو واي ،82801
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/26 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148178 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني (ت�أمني ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية �ش�ؤون العقارات خدمات �إدارة
العقارات واملمتلكات ،خدمات �إدارة الوحدات ال�سكنية وال�شقق وبيوت العطالت والفلل،
خدمات اال�ستحواذ على العقارات ،الرتتيب مللكية العقارات مبا فـي ذلك الوحدات ال�سكنية
وال�شقق ومنازل العطالت والفيالت) ،ت�أجري العقارات (ت�أجري وت�أجري العقارات واملمتلكات،
مبا فـي ذلك الوحدات ال�سكنية وال�شقق ومنازل العطالت والفيالت ،تقا�سم الوقت فـي
العقارات ،مبا فـي ذلك الوحدات ال�سكنية وال�شقق ومنازل العطالت والفيالت ،خدمات
جمعيات �أ�صحاب املنازل ،وهي �إدارة امتثال املجتمع فـي طبيعة �إدارة الأرا�ضي واملرافق
امل�شرتكة)� ،إدارة العقارات ،ت�أجري ال�شقق ،ال�ش�ؤون العقارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيو وورلد هوتيل ماجنمنت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 21F K11 :أتيليه 728 ,طريق امللك,كواري باي ,منطقة هونغ كونغ
الإدارية اخلا�صة ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/٣٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148179 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية(امل�ستح�ضرات ال�صيدلية� ,أدوية ملعاجلة الأورام).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام ا�س فارما فين�شرز القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة  -املنامة/الواجهة البحرية -جممع ,346ال�شارع  ,4626مبنى
 ,1459ال�شقة  ,2239البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/٣٠ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148379 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العالقات العامة (خدمات �إدارة الفنادق للآخرين ,خدمات االمتياز الفندقية,وهي تقدمي
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال فـي �إن�شاء وت�شغيل الفنادق ,ا�ست�شارات الأعمال واخلدمات
اال�ست�شارية املتعلقة ب�إدارة الفنادق والعمليات واالمتياز ,ا�ست�شارات املعلومات التجارية
واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة ب�إدارة الفنادق والعمليات واالمتياز واملبيعات واحلجوزات
والت�سويق� ,إدارة �أعمال الفنادق واملنتجعات ,ت�شغيل برامج والء العمالء وحتفيزهم لأغرا�ض
جتارية ,اخلدمات املتعلقة ب�إدارة �أعمال ال�سبا ال�صحية ,تعيني املوظفني والتوظيف
والتوظيف وخدمات �إدارة �ش�ؤون املوظفني ,خدمات الت�سويق العقاري ,التوظيف فـي
جمال ال�ضيافة ,توظيف وتن�سيب العاملني فـي جمال ال�ضيافة ,تنظيم و�إقامة معار�ض
التوظيف) توظيف الأفراد (توفري معلومات التوظيف عرب الإنرتنت فـي جمال ال�ضيافة,
برامج احلوافز التي تقدم خدمات خا�صة لل�ضيوف وو�سائل الراحة واجلوائز لأع�ضاء
الفندق الدائمني ,ا�ست�شارات �إعالنية ,توفري وظائف املكتب� ,إدارة الأعمال واخلدمات
الإدارية ,خدمات املعلومات التجارية ,خدمات �إدارة الأعمال ملعاجلة املبيعات التي تتم على
الإنرتنت ،عالقات عامة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيك�س كونتيننت�س ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برودووتر بارك ,دنهام ,بوكينغهام�شري يو بي � 5 9إت�ش ار ,اململكة
املتحدة ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حـــــــق االولويــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ــة - 83629 :تاري ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة - ٢٠٢١/٦/٢٥ :بلد
الأولوية) GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148380 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(خدمة الفندق ,تقدمي خدمات الإقامة امل�ؤقتة ,خدمات املطاعم ,خدمات ال�سكن فـي
املنتجع ,خدمات البار ,خدمات املقهى ,خدمات �صالة الكوكتيل ,خدمات حجز الفنادق,
خدمات حجز املطاعم ,خدمات التموين لتوفري الطعام وال�شراب ,توفري مرافق امل�ؤمترات
واالجتماعات واملعار�ض ومرافق احلفالت العامة واملنا�سبات االجتماعية ,عمل حجوزات
وحجوزات �إقامة ووجبات للآخرين فـي املنتجعات ال�صحية ,خدمات حجز ال�سفر والإقامة
وهي �إجراء احلجوزات والإقامة امل�ؤقتة ,خدمات حجوزات ال�سفر وهي حجز وحجوزات
املطاعم والوجبات ,خدمات بار الإفطار ,خدمات ت�سجيل الو�صول واملغادرة فـي الفندق)،
ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة (خدمات بار الوجبات اخلفيفة ,خدمات املعلومات الإلكرتونية
املتعلقة بالفنادق ,خدمات املطاعم اجلاهزة ,يتم توفري خدمات رعاية احليوانات الأليفة
كميزة من ميزات اخلدمات الفندقية) ،خدمات املطاعم ،احلجز فـي الفنادق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيك�س كونتيننت�س ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برودووتر بارك ,دنهام ,بوكينغهام�شري يو بي � 5 9إت�ش ار ,اململكة
املتحدة ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حـــــــق االولويــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ــة - 83631 :تاري ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة - ٢٠٢١/٦/٢٥ :بلد
الأولوية) GB :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148381 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ (�سجائر� ،سيجار فالتر لل�سجائر� ،أوعية تبغ ،والعات للمدخنني� ،سجائر حتتوي على
بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية ،علب �سجائر ،علب �سيجار ،ورق �سجائر� ،أطراف �سجائر،
تبغ� ،أكيا�س تبغ رزم من �أوراق ال�سجائر)� ،أكيا�س تبغ ،اطراف �سجائر ،مر�شحات فالتر,
�سجائر ،غاليني تبغ ،رزم من ورق ال�سجائر ،ورق ما�ص لغاليني التبغ ،تبغ م�ضغ� ،سيجار،
مقاطع لل�سيجار ،علب �سيجار ،علب �سجائر ،مبا�سم �سيجار� ،سجائر حتتوي على بدائل
تبغ لي�ست لغايات طبية� ،سجائر� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر ،مبا�سم �سجائر،
بزابيز ملبا�سم ال�سجائر ،ورق �سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفيع� ،أدوات تنظيف غاليني التبغ،
منا�صب لغاليني التبغ ،مما�سك لأعواد الثقاب� ،أوعية تبغ� ،سعوط ،علب �سعوط ،علب
ثقاب ،مناف�ض �سجائر للمدخنني ،مبا�صق ملدخني التبغ ،ال�سجائر الإلكرتونية ،حماليل
�سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،مبخارات فومية للمدخنني ،منكهات،
من غري الزيوت الأ�سا�سية ،للتبغ ،منكهات ،من غري الزيوت الأ�سا�سية ،لال�ستخدام فـي
ال�سجائر الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جي اند بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الثالث ،مبنى يامراج� ،ساحة ال�سوق� ،ص.ب ،3175 :طريق
املدينة ،تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/7 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148419 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق(و�سائــط االت�صــال (عر�ض الب�ضائع فـي) لأغ ــرا�ض البيــع
بالتجزئ ـ ــة ،الإعـ ــالن (الرتوي ــج والن�ش ــر) ،خدم ــات الإ�ست�ش ــارة
والن�ص ــح والإر�ش ــاد للم�ستهلك ـ ــني (املعلوم ــات التجارية متجر ا�ست�شارات امل�ستهلك ،عر�ض
ال�سلع ،الت�سويق ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،الإعالن� ،إدارة العمل� ،إدارة الأعمال ،الوظائف
املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم( :غو فايرال  21للمتاجرة الإلكرتونية) م�ؤ�س�سة فردية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : :جزيرة �أبوظبي� ,شرق  ،19مبنى نادي الوحدة الثقافـي الريا�ضي،
�أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/8 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148427 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الرعاية ال�صحية ،الن�صائح ال�صيدالنية ،خدمات التطبيب عن بعد(اخلدمات الطبية عن
بعد)� ،إعداد ال�صيدالين للو�صفات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينكا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10181 :سكريب�س غيتاواي �سي.تي� .سان دييغو كاليفورنيا ،92131
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148428 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين(توفري موقع على �شبكة الإنرتنت يقدم
التكنولوجيا التي متكن امل�ستخدمني من �شراء الأدوية املو�صوفة من خالل �شبكة كمبيوتر
عاملية ،توفري اال�ستخدام امل�ؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للبحث عن الأدوية
وال�سلع املو�صوفة وللو�صول �إلى املعلومات املتعلقة بال�صحة والرفاه وم�سائل الرعاية
ال�صحية والطب� ،صرف الأدوية املقدمة التي يتم توفريها باالرتباط مع خدمة �صيدليات
�إعداد املواد اخلا�ضعة للرقابة املركزية ،خدمات الرعاية ال�صحية) ،تفعيل مواقع االنرتنت،
الربجميات كخدمات  ،SaaSتوفري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن
طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينكا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10181 :سكريب�س غيتاواي �سي.تي� .سان دييغو كاليفورنيا ،92131
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

-128-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148429 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد ثقاب ،تبغ� ،أكيا�س تبغ ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني� ،سيجار� ،سجائر
حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية� ،سجائر (ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع،
منتجات التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار وال�سيجاريلو (�سيجار رفيع)،
الوالعات� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر� ،أنابيب ال�سجائر ،فالتر ال�سجائر،
�أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال التبغ فـي الأنابيب
الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،لفائف ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر
الإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها ،الأجهزة الإلكرتونية والقطع اخلا�صة بها
لت�سخني التبغ ،بدائل التبغ لغر�ض اال�ستن�شاق ،ال�سجائر املحتوية على بدائل التبغ ،علب
ال�سجائر� ،صناديق ال�سجائر ،م�سحوق ال�سعوط الرطب مع التبغ ،ال�سعوط مع التبغ،
م�سحوق ال�سعوط الرطب بدون التبغ ،ال�سعوط بدون التبغ ،مغلفات النيكوتني اخلالية
من التبغ التي ت�ؤخذ عرب الفم (لغايات غري طبية)� ،أجهزة التبخري الفموية لأغرا�ض
التدخني)� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر ،ورق �سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفيع،
�أع�شاب للتدخني� ،أوعية تبغ� ،سعوط ،علب �سعوط ،مناف�ض �سجائر للمدخنني ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،مبخارات فومية
للمدخنني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمرييكان توباكو (براندز) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غلوب هاو�س 4 ،تامبل بالي�س ،لندن ،دبليو �سي2ار 2بي جي ،اململكة
املتحدة ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148430 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خممدات �صدمات لتوقف املركبات(املركبات ،جهاز للتنقل عن طريق الرب ،ال�سيارات،
�شاحنات مغلقة مركبات ،ال�شاحنات� ،سيارات ذاتية القيادة� ،سيارات م�صفحة ،عربات
م�صفحة ،مركبات برية م�صفحة ،هياكل م�صفحة للمركبات ،مركبات مدنية م�صفحة،
مركبات ع�سكرية للنقل ،هياكل قالبة لل�شاحنات� ،أبواب خلفية �آلية �أجزاء من املركبات
الربية ،رافعات �آلية للأبواب اخللفية �أجزاء من املركبات الربية) ،نواب�ض خممدة
لل�صدمات للمركبات� ،شاحنات ،هياكل قالبة لل�شاحنات ،عربات مركبات ,للذخائر� ،أغطية
ملكائن املركبات� ،أغطية للمركبات ،هياكل مركبات ،م�ضاجع نوم للمركبات ،مركبات
كهربائية� ،صمامات الطارات املركبات ،مركبات مربدة ،قاطرات� ،آليات دفع للمركبات
الربية ،مركبات حربية للنقل ،مركبات نقل برية ،جوية ،مائية و ال�سكك احلديدية ،هياكل
�سفلية للمركبات� ،سيارات ذات حمرك� ،أج�سام �سيارات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للمركبات،
�أج�سام للمركبات� ،أذرع تو�صيل للمركبات الربية ،بخالف �أجزاء املحركات واملكائن� ،أبواب
خلفية رافعة �أجزاء من املركبات الربية� ،أغطية �شاحنات ،مركبات مدرعة� ،أجهزة توجيه
للمركبات� ،سيارات قيادة ذاتية ،م�شابك خم�ص�صة لربط �أجزاء ال�سيارات ب�أج�سام ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاج ميدل اي�ست منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املدينة العاملية للخدمات االن�سانية ،مبنى  ،1الطابق  ،2مكتب رقم
 ،9/202دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

-130-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148431 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم(توفري بوابة على �شبكة الإنرتنت فـي جمال التعليم ال�صحي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينكا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10181 :سكريب�س غيتاواي �سي.تي� .سان دييغو كاليفورنيا ،92131
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148432 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمـ ــات التجزئ ــة للم�ستح�ض ــرات ال�صيدلي ـ ــة والبيطريـ ـ ــة وال�صحي ـ ــة والإم ـ ــدادات
الطبية(خدمات �صيدلي ــات البيــع بالتجزئ ــة عبــر الإنرتنــت ،اخلدم ــات ال�صيدالني ــة،
وحتديدا معاجلة الطلبات عرب الإنرتنت فـي �صيدليات البيع بالتجزئة و�صيدليات �إعداد
املواد اخلا�ضعة للرقابة املركزية ،خدمات املوزعني ،وحتديدا خدمات التوزيع فـي جماالت
ال�صحة والرفاه والطب) ،خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية
وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينكا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10181 :سكريب�س غيتاواي �سي.تي� .سان دييغو كاليفورنيا ،92131
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148433 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة(العتاد والربجميات احلا�سوبية لإتاحة بيع و�شراء الأدوية املو�صوفة
عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ،برامج احلا�سوب وبرامج احلا�سوب القابلة للتنزيل وبرجميات
الأجهزة املحمولة للبحث عن الأدوية وال�سلع املو�صوفة وللو�صول �إلى املعلومات املتعلقة
بال�صحــة والرفاه وم�سائــل الرعايــة ال�صحي ــة والط ــب) ،عتاد احلا�سوب ،من�صات لربامج
احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينكا� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 10181 :سكريب�س غيتاواي �سي.تي� .سان دييغو كاليفورنيا ،92131
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/9 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148505 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب(خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإقامة امل�ؤقتة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ح�سن حممد عو�ض �شباين الكتبى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،42717 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة ,42717 ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/١٣ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148549 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ستائر �أمان من اال�سب�ستو�س ،حلقات مطاطية� ،ألواح �أردوازية ا�سب�ستو�س ،خراطيم ري،
مواد عازلة لل�صوت� ،أغلفة مانعة لت�سرب املاء� ،أربطة مطاطية للأوعية ،مواد تبطني
مطاطية �أو بال�ستيكية ،مواد غري مو�صلة لالحتفاظ باحلرارة ،مطاط ،خام �أو �شبه
م�صنوع� ،سدادت مطاطية� ،صمامات مطاطية مطقطقة ،مطاط ا�صطناعي ،م�صدات
مطاطية ما�صة لالرجتاج ،مواد عازلة� ،أطواق منع الت�سرب للأنابيب ،خيوط مطاطية،
�صفائح ا�سب�ستو�س ،مطاط �صلد غري مرن ،لباد ا�سب�ستو�س ،خيوط حلام بال�ستيكية ،لثى
مطاط ,ع�صارة ال�شجر املطاط� ،أنابيب خراطيم القنب� ،أغلفة غري معدنية للأنابيب،
�أكمام مطاطية حلماية �أجزاء الآالت ،مركبات منع الت�سرب للمفا�صل ،ميكا خام �أو معالج
جزئيا ،ورق ا�سب�ستو�س� ،أغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف ،و�صالت غري معدنية للأنابيب،
خراطيم و�صل للم�شعات احلرارية فـي املركبات ،حلقات من املطاط �أو الألياف املفلكنة،
�أكيا�س مغلفات و�أجربة ,من املطاط للتغليف� ،أغطية ا�سب�ستو�س ،ان�سجة ا�سب�ستو�س ،قما�ش
ا�سب�ستو�س� ،أغلفة ا�سب�ستو�س� ،صمامات من املطاط الهندي �أو الألياف املفلكنة ،اربطة
ال�صقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات طبية �أو منزلية ،لوازم غري معدنية لأنابيب
الهواء امل�ضغوط ،كرتون ا�سب�ستو�س� ،ألياف من احلرير ال�صخري الناعم (ا�سب�ستو�س)،
مواد تقوية غري معدنية للأنابيب ،ا�سب�ستو�س حرير �صخري ،م�صدات مطاطية ،عوازل
للكبالت ،خيوط مطاطية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي ،مواد بال�ستيكية �شبه معاجلة،
عوازل للم�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي ،عوازل ،قوالب مطاط �صلد غري مرن ،مواد
تغليف تعبئة �أو �سد ,من املطاط �أو اللدائن� ،ألياف بال�ستيكية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي،
خيوط من مواد بال�ستيكية ،لغري اال�ستخدام الن�سيجي ،مواد تر�شيح رغوات �شبه معاجلة
�أو �أغ�شية بال�ستيكية� ،أ�شرطة عازلة ،حواجز عائمة ل�صد مواد التلوث ،مواد مطاطية
لتلبي�س الإطارات ،ل�صقات عازلة� ،أغطية بال�ستيكية لأغرا�ض زرعية ،مطاط �سائل،
حماليل مطاطية ،غ�شية م�ضادة للبهر لزجاج النوافذ �أغ�شية ملونة ،مواد حرارية عازلة،
�أ�شرطة ال�صقة من�سوجة ،م�صدات مطاطية للأبواب ،م�صدات مطاطية للنوافذ ،جتهيزات
غري معدنية للأنابيب املرنة ،جتهيزات غري معدنية للأنابيب ال�صلبة ،مواد تو�سيد
مطاطية تثبت على �أر�صفة املوانئ ملنع ت�ضرر الأر�صفة وال�سفن والقوارب ،مواد تر�شيح
م�صنوعة من �أغ�شية بال�ستيكية ن�صف م�صنعة ،خيوط م�صنوعة من مواد بال�ستيكية
للطباعة ثالثية الأبعاد.
-133-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اخلطوط املتحدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بهالء� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148581 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�ضافات غذائية (�ألواح الطاقة كمكمالت غذائية ،املكمالت الغذائية وتلك املتعلقة باحلمية
املو�ضبة واملعبئة على �شكل �ألواح الوجبات اخلفيفة �أ�سا�سها الربوتني� ،ألواح الربوتني على
�شكل �ألواح الطاقة كمكمالت غذائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليني �أند الريز� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فانتور بوليفارد� ،سويت �شارمن �أوك�س ،كاليفورنيا الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148582 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت(منتجات املخابز ،حلويات املخابز ،حاجيات املخابز ،الب�سكويت ،ب�سكويت عالية
الربوتينيات� ،ألواح غذائية من احلبوب� ،ألواح الطاقة القائمة على احلبوب ،قطع احللوى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليني �أند الريز� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فانتور بوليفارد� ،سويت �شارمن �أوك�س ،كاليفورنيا الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/16 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148797 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال (خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة وتنظيم وتوجيه الأعمال،
تفعيل الن�شاط املكتبي ،ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات
كهربائية مت�صلة �سلكيا وال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة
للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات
ا�ست�شارات الأعمال املتعلقة بها ،توفري خدمة معلومات الدليل املبا�شرة (ان-الين) التي
حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات ال�شحن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٤ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148798 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أوعية بطاريات(�أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر الطرفية ،بدالت الغو�ص و�أقنعة
الغوا�صني و�سدادات الأذن للغوا�صني وم�شابك الأنف للغوا�صني وال�سباحني وقفازات
للغوا�صني وجهاز التنف�س لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،واجهات احلا�سوب
البينية ،الربامج احلا�سوبية القابلة للتنزيل لت�صميم واجهات امل�ستخدم ،الأجهزة املزودة
ببطاريات كهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة
للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة ال�ستخدامها فـي امل�ساكن واملباين،
قنوات تو�صيل ال�صوت(الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا
والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء
املخزنة التي يتم توفريها من �أو الى �شبكة طاقة كهربائية �أو اي م�صدر �آخر لتوليد
الطاقة الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها و�أهداف ا�ستخدامه،
الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل ملراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة
من و�إلى تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا وحت�سينها
وتنظيمها ،البطاريات لتزويد حمركات املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ) ،طفايات
احلريق(مو�صالت الطاقة الكهربائية املثبتة على احلائط ل�شحن املركبات الكهربائية،
مو�صالت الطاقة الكهربائية املحمولة القابلة للتو�صيل ل�شحن املركبات الكهربائية،
الربجميات القابلة للتنزيل ب�شكل تطبيق متنقل ملراقبة ال�شحنة الكهربائية وحالتها،
�شواحن بطاريات لال�ستخدام مع بطاريات املركبات ،املو�صالت الكهربائية من املركبات
املزودة مبحرك �إلى املقطورات ،حمطات ال�شحن ل�شحن املركبات الكهربائية ،حموالت
التيار الكهربائي ال�ستخدامها مع املركبات ،الو�صالت الكهربائية ال�ستخدامها مع
املركبات) ،بطاريات كهربائية للمركبات(الأجهزة والأدوات العلمية واخلا�صة بالأبحاث
واملالحة وامل�سح والت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي وال�سمعي الب�صري واملرئي و�أدوات
الوزن والقيا�س والإ�شارة والك�شف واالختبار والتحقيق والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي توزيع الطاقة الكهربائية �أو
ا�ستخدامها ،الأجهزة والأدوات لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو البيانات ونقلها ون�سخها �أو
معاجلتها ،الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل والربجميات احلا�سوبية وو�سائط ت�سجيل
وتخزين رقمية �أو تناظرية فارغة ،الآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل
النقد والآالت احلا�سبة).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٤ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148799 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها،
خدمات التحاليل والأبحاث والت�صاميم ال�صنـاعية ،خدمات مراقبة اجلودة وامل�صادقة
عليها ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،توفري برجميات غري قابلة
للتنزيل ت�ستخدم فـي التحليل التوقعي ل�شحن املركبات الكهربائية و�صيانتها والتحليل
التوقعي الحتياجات امل�ستهلك ،مراقبة �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا
مع برجميات وبرامج ثابتة م�ضمنة لتخزين وتوريد الكهرباء ل�ضمان العمل والربجمة
املنا�سبني لتلبية متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام) ،ت�صميم برامج حا�سوبية(ت�صميم
�أنظمة البطاريات الكهربائية املكونة من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة ال�سلكيا
وبرجميات داعمة وكلها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة من �أجل حت�سني كفاءة
الت�صميم والربجمة وتكوين الأنظمة املذكورة واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بها ،خدمات
الربجميات كخدمة التي تتميز بربجميات ر�صد وحت�سني وتنظيم عملية تخزين وتفريغ
الطاقة املخزنة من و�إلى جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا ،توفري برجميات
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مبا�شرة (ان -الين) غري قابلة للتنزيل لر�صد وحت�سني وتنظيم عملية تخزين وتفريغ
الطاقة املخزنة من و�إلى جهاز البطارية الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا) ،ا�ست�شارات فـي
الربجميات احلا�سوبية (�إدارة الربجميات والربامج الثابتة امل�ضمنة فـي جهاز البطاريات
الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة عن طريق برجمة وتكوين
برجميات لأجهزة البطاريات الكهربائية ،تركيب و�صيانة وت�صليح وترقية الربجميات
احلا�سوبية القابلة للتحديث عن بعد والربامج الثابتة امل�ضمنة فـي �أجهزة البطاريات
الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة
لتثبيت وتلبية متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام ،توفري برامج حا�سوبية مبا�شرة (ان
الين) غري قابلة للتنزيل لت�صميم واجهة تفاعل امل�ستخدم ،توفري الربجميات احلا�سوبيةاملبا�شرة (ان-الين) غري قابلة للتنزيل ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين وتفريغ الطاقة
املخزنة من و�إلى جهاز البطارية الكهربائية املو�صل ال�سلكيا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148800 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة وتنظيم وتوجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي،
ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
�سلكيا وال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن
بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات
الأعمال املتعلقة بها ،توفري خدمة معلومات الدليل املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على
معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات ال�شحن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148801 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح الطائرات(خدمات االن�شاء ،خدمات الإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو
التجميع ،ا�ستخراج املعادن حفر �آبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث
�أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين
وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،خدمات
�شحن ال�سيارات الكهربائية ،خدمات حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148802 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح الطائرات(خدمات االن�شاء ،خدمات الإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو
التجميع ،ا�ستخراج املعادن حفر �أبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث
�أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين
وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،خدمات
�شحن ال�سيارات الكهربائية ،خدمات حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148803 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها،
خدمات التحاليل والأبحاث والت�صاميم ال�صنـاعية ،خدمات مراقبة اجلودة وامل�صادقة
عليها ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،توفري برجميات غري قابلة للتنزيل
ت�ستخدم فـي التحليل التوقعي ل�شحن املركبات الكهربائية و�صيانتها والتحليل التوقعي
الحتياجات امل�ستهلك ،مراقبة �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا مع برجميات
وبرامج ثابتة م�ضمنة لتخزين وتوريد الكهرباء ل�ضمان العمل والربجمة املنا�سبني
لتلبية متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام) ،ت�صميم برامج حا�سوبية(ت�صميم �أنظمة
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البطاريات الكهربائية املكونة من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة ال�سلكيا وبرجميات
داعمة وكلها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة من �أجل حت�سني كفاءة الت�صميم والربجمة
وتكوين الأنظمة املذكورة واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بها ،خدمات الربجميات كخدمة
التي تتميز بربجميات ر�صد وحت�سني وتنظيم عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من
و�إلى جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا ،توفري برجميات مبا�شرة (ان-الين)
غري قابلة للتنزيل لر�صد وحت�سني وتنظيم عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من
و�إلى جهاز البطارية الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا) ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية
(�إدارة الربجميات والربامج الثابتة امل�ضمنة فـي جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة
ال�سلكيا لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة عن طريق برجمة وتكوين برجميات لأجهزة
البطاريات الكهربائية ،تركيب و�صيانة وت�صليح وترقية الربجميات احلا�سوبية القابلة
للتحديث عن بعد والربامج الثابتة امل�ضمنة فـي �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة
ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت وتلبية
متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام ،توفري برامج حا�سوبية مبا�شرة (ان-الين) غري
قابلة للتنزيل لت�صميم واجهة تفاعل امل�ستخدم ،توفري الربجميات احلا�سوبية املبا�شرة
(ان-الين) غري قابلة للتنزيل ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة
من و�إلى جهاز البطارية الكهربائية املو�صل ال�سلكيا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148804 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاريات كهربائية للمركبات(الأجهزة والأدوات العلمية واخلا�صة بالأبحاث واملالحة وامل�سح
والت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي وال�سمعي الب�صري واملرئي و�أدوات الوزن والقيا�س
والإ�شارة والك�شف واالختبار والتحقيق والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو
حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي توزيع الطاقة الكهربائية �أو ا�ستخدامها ،الأجهزة
والأدوات لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو البيانات ونقلها ون�سخها �أو معاجلتها ،الو�سائط
امل�سجلة والقابلة للتنزيل والربجميات احلا�سوبية وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية �أو
تناظرية فارغة ،الآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد)� ،أوعية بطاريات (�آالت ت�سجيل
النقد والآالت احلا�سبة� ،أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر الطرفية ،بدالت الغو�ص
و�أقنعة الغوا�صني و�سدادات الأذن للغوا�صني وم�شابك الأنف للغوا�صني وال�سباحني وقفازات
للغوا�صني وجهاز التنف�س لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،واجهات احلا�سوب
البينية ،الربامج احلا�سوبية القابلة للتنزيل لت�صميم واجهات امل�ستخدم ،الأجهزة املزودة
ببطاريات كهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة
للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة ال�ستخدامها فـي امل�ساكن واملباين)،
قنوات تو�صيل ال�صوت(الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا والتي
تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة
التي يتم توفريها من �أو الى �شبكة طاقة كهربائية �أو اي م�صدر �آخر لتوليد الطاقة
الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها و�أهداف ا�ستخدامه ،الربجميات
احلا�سوبية القابلة للتنزيل ملراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من و�إلى تلك
الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة �سلكيا وال�سلكيا وحت�سينها وتنظيمها ،البطاريات
لتزويد حمركات املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ) ،طفايات احلريق(مو�صالت الطاقة
الكهربائية املثبتة على احلائط ل�شحن املركبات الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية
املحمولة القابلة للتو�صيل ل�شحن املركبات الكهربائية ،الربجميات القابلة للتنزيل
ب�شكل تطبيق متنقل ملراقبة ال�شحنة الكهربائية وحالتها� ،شواحن بطاريات لال�ستخدام
مع بطاريات املركبات ،املو�صالت الكهربائية من املركبات املزودة مبحرك �إلى املقطورات،
حمطات ال�شحن ل�شحن املركبات الكهربائية ،حموالت التيار الكهربائي ال�ستخدامها مع
املركبات ،الو�صالت الكهربائية ال�ستخدامها مع املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان ،هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/24 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-142-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 148921 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ناراجني هريجي و�شركاه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/٢٧ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :اخلليج للعالمات والبيانات التجارية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149103 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وحتديدا
امل�ستح�ضرات امل�ضادة للأورام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/١٠/٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149104 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بويلينغ كراب فران�شايز كو� ،إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أوكليد �سـرتيــت ،غ ــاردن غــروف ،كاليفورني ــا الوالي ــات املتحــدة
الأمريكيــة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149105 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة قيا�س حم�ض البطاريات (مفاتيح التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد
فـي عمل وحالة الأجهزة �أو الأنظمة الكهربائية وامليكانيكية الأخرى وحتديدا �أنظمة
البطاريات والأمن والإ�ضاءة واملتابعة والأمن� ،أجهزة التحكم مبفاتيح احلركة عن بعد
للمركبات ،انظمة حتديد موقع املركبة وتتبعها وامنها ت�شتمل على هوائي وجهاز ار�سال
ال�سلكي يتم و�ضعها فـي املركبة ،منظمات الفلطية فـي املركبات ،معدات ار�سال وا�ستقبال
ال�صوت للمركبات وحتديدا مكربات ال�صوت لأنظمة ال�سيارات ال�صوتية ،ادوات املالحة
للمركبات ،املو�صالت الكهربائية من ال�سيارات �إلى املقطورات ،البطاريات املعدة للمركبات،
الأجهزة الكهربائية وحتديدا حمطات ال�شحن ل�شحن املركبات الكهربائية� ،أجهزة حتليل
حمركات املركبات املحو�سبة ،و�صالت ال�ستخدامها مع املركبات ،حموالت التيار الكهربائي
ال�ستخدامها مع املركبات ،الو�صالت الكهربائية ال�ستخدامها مع املركبات ،املراكم الكهربائية
للمركبات ،ترمو�ستات للمركبات ،م�ؤ�شرات �آلية لل�ضغط املنخف�ض فـي �إطارات املركبات،
م�سجالت الأميال للمركبات� ،أجهزة حتكم عن بعد لت�شغيل �أجهزة �إنذار املركبات� ،).أجهزة
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واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي(الأجهزة والأدوات العلمية واخلا�صة بالأبحاث
واملالحة وامل�سح والت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي وال�سمعي الب�صري واملرئي و�أدوات
الوزن والقيا�س والإ�شارة والك�شف واالختبار والتحقيق والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات
لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي توزيع الطاقة الكهربائية �أو
ا�ستخدامها ،الأجهزة والأدوات لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو البيانات ونقلها ون�سخها �أو
معاجلتها ،الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل والربجميات احلا�سوبية وو�سائط ت�سجيل
وتخزين رقمية �أو تناظرية فارغة ،الآليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل
النقد والآالت احلا�سبة� ،أجهزة الكمبيوتر و�أجهزة الكمبيوتر الطرفية ،بدالت الغو�ص
و�أقنعة الغوا�صني و�سدادات الأذن للغوا�صني وم�شابك الأنف للغوا�صني وال�سباحني
وقفازات للغوا�صني وجهاز التنف�س لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،واجهات
احلا�سوب البينية ،الربامج احلا�سوبية القابلة للتنزيل لت�صميم واجهات امل�ستخدم)،
بطاريات كهربائية للمركبات (الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا والتي
تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء
املخزنة ال�ستخدامها فـي امل�ساكن واملباين ،الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة
ال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ
الكهرباء املخزنة التي يتم توفريها من �أو الى �شبكة طاقة كهربائية �أو اي م�صدر �آخر
لتوليد الطاقة الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها و�أهداف ا�ستخدامه،
الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل ملراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة
من و�إلى تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا وحت�سينها وتنظيمها،
البطاريات لتزويد حمركات املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ،مو�صالت الطاقة
الكهربائية املثبتة على احلائط ل�شحن املركبات الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية
املحمولة القابلة للتو�صيل ل�شحن املركبات الكهربائية)� ،أوعية بطاريات (الربجميات
القابلة للتنزيل ب�شكل تطبيق متنقل ملراقبة ال�شحنة الكهربائية وحالة املركبات والتحكم
بها عن بعد ،الربجميات القابلة للتنزيل ب�شكل برجميات انظمة ت�شغيل املركبات� ،أجهزة
املالحة للمركبات� ،أجهزة حتديد موقع املركبات وا�سرتدادها املربجمة ال�ستخدام نظام
حتديد املواقع العاملي واالت�صاالت اخللوية� ،أجهزة الراديو املعدة للمركبات� ،أجهزة الإنذار
�ضد ال�سرقة� ،أجهزة �شحن البطاريات ال�ستخدامها مع بطاريات املركبات� ،ضوابط ال�سرعة
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لل�سيارات ،معدات �سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة مراقبة االهتزازات الإلكرتونية
وال�صدمات واحلركة والزاوية واحلرارة والفلطية ،معدات �سالمة املركبات وحتديدا
�أجهزة مراقبة االهتزازات الإلكرتونية وال�صدمات واحلركة والزاوية واحلرارة والفلطية،
معدات �سالمة املركبات وحتديدا نظام مراقبة على منت املركبة يتكون من كامريات
و�أجهزة مراقبة لك�شف النقاط غري املرئية على جانبي ال�سيارة والتخل�ص منها� ،أجهزة
الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية املزودة بتقنية التجميع والعر�ض لتحديد حالة جميع
�أنواع املركبات فـي البيئات املحلية وتتبعها)� ،صناديق بطاريات (البطاريات الكهربائية
للمركبات ،معدات �سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة مراقبة �ضغط الإطارات الإلكرتونية،
معدات �سالمة املركبات وحتديدا �أجهزة ا�ست�شعار وكامريات الرجوع الى اخللف ،وحدات
موازنة الإطارات للمركبات الربية� ،أنظمة الدخول بدون مفتاح وانظمة الإ�شعال بدون
مفتاح لل�سيارات التي تتكون من معالج دقيق وجهاز ا�ستقبال �إ�شارة �إلكرتوين وجهاز لفتح
الأبواب مزود بجهاز �إر�سال م�ستجيب للإ�شارة الإلكرتونية ،عدادات �سرعة للمركبات،
�أجهزة ك�شف الأج�سام بالرادار ال�ستخدامها فـي املركبات� ،أجهزة اال�ست�شعار اخلا�صة بنظام
حتديد املواقع العاملي املثبتة على منت املركبة لتحديد معدل حركتها� ،شواحن بطاريات
الهواتف اخلليوية ال�ستخدامها داخل املركبات� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا منظمات
احلرارة (ثريمو�ستات) ،معدات ار�سال وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا �أجهزة
ال�سرتيو ومكربات ال�صوت وم�ضخمات ال�صوت واملعادالت و�أجهزة التقاطع وعلب مكربات
ال�صوت ،منافذ �شحن يو ا�س بي ال�ستخدامها داخل املركبات ،الأقفال الكهربائية للمركبات،
كامريات الر�ؤية اخللفية للمركبات ،مفاتيح التحكم بدرجات احلرارة داخل املركبة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149107 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االن�شاء (خدمات االن�شاء ،خدمات الرتكيب �أو التجميع وخدمات الإ�صالح ،ا�ستخراج
املعادن وحفر �أبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات
الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة
لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفري خدمات ال�صيانة والت�صليح
للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة
ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات
وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح
و�صيانة املركبات ،تف�صيل املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149108 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�صميم ال�صناعي(اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها،
خدمات التحاليل والأبحاث والت�صاميم ال�صنـاعية ،خدمات مراقبة اجلودة وامل�صادقة
عليها ،خدمـات ت�صميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوتـر ،مراقبة املركبات ل�ضمان الأداء
ال�سليم ،املراقبة عن بعد لعمل و�أداء وكفاءة املركبات الكهربائية ،توفري برجميات غري قابلة
للتنزيل ت�ستخدم فـي التحليل التوقعي ل�شحن املركبات الكهربائية و�صيانتها والتحليل
التوقعي الحتياجات امل�ستهلك ،خدمات الت�صميم الهند�سي ،اال�ست�شارات املتعلقة بتطوير
املنتج ،خدمات ا�ست�شارية فـي جمال ت�صميم املركبات للآخرين ،اال�ست�شارات فـي جمال
الهند�سة ،مراقبة �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج
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ثابتة وبرجميات م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتوريد الكهرباء ل�ضمان
العمل والربجمة املنا�سبني لتلبية متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام) ،الهند�سة
(ت�صميم �أنظمة البطاريات الكهربائية املكونة من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
ال�سلكيا وبرجميات داعمة وكلها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة من �أجل حت�سني كفاءة
الت�صميم والربجمة وتكوين الأنظمة املذكورة واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بها ،خدمات
الربجميات كخدمة التي تتميز بربجميات ر�صد وحت�سني وتنظيم تخزين وت�صريف
الطاقة املخزنة من و�إلى جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا ،توفري برجميات
مبا�شرة (ان-الين) غري قابلة للتنزيل لر�صد وحت�سني وتنظيم تخزين وتفريغ الطاقة
املخزنة من و�إلى جهاز البطارية الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا� ،إدارة الربجميات والربامج
الثابتة امل�ضمنة فـي جهاز البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا لتخزين وتفريغ الكهرباء
املخزنة عن طريق برجمة وتكوين برجميات لأجهزة البطاريات الكهربائية) ،برجمة
احلا�سوب(تركيب و�صيانة وت�صليح وترقية الربجميات احلا�سوبية القابلة للتحديث
عن بعد والربامج الثابتة امل�ضمنة فـي �أجهزة البطاريات الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا
واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتثبيت وتلبية متطلبات
الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام ،خدمات فح�ص املركبات للمركبات اجلديدة وامل�ستعملة
للأ�شخا�ص الذين ي�شرتون �أو يبيعون مركباتهم ،خدمات فح�ص �أ�ضرار املركبات الآلية،
فح�ص املركبات الآلية ،خدمات ت�صميم قطع غيار املركبات الآلية ،توفري برامج حا�سوبية
مبا�شرة (ان-الين) غري قابلة للتنزيل لت�صميم واجهة تفاعل امل�ستخدم ،توفري الربجميات
احلا�سوبية املبا�شرة (ان-الين) غري قابلة للتنزيل ملراقبة وحت�سني وتنظيم تخزين وتفريغ
الطاقة املخزنة من و�إلى جهاز البطارية الكهربائية املو�صل ال�سلكيا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٦ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149141 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وقود� ،شحم �صناعي ،زيت تزليق� ،شحم تزليق ،مزلقات،
زيت �صناعي ،وقود الإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامر القداح العاملية للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،2بناء رقم  ،400مقابل فندق كينج �سكوير ،نايف ديرة،
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٧ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149465 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل الكيميائي(البحث والتطوير ال�صيدالين ،البحث الطبي وال�صيدالين والعلمي
فـي جمال ال�سرطان و�أمرا�ض املناعة الذاتية والأمرا�ض املناعية والأمرا�ض الب�شرية
الأخرى ،البحث الطبي وال�صيدالين والعلمي فـي جمال امل�ؤ�شرات احليوية ،خدمات
البحث واالختبار ال�سريري� ،إجراء التجارب ال�سريرية ،توفري معلومات البحث الطبي
والعلمي فـي جمال الأدوية والتجارب ال�سريرية) ،الأبحاث البكتريية ،خدمات الكيمياء،
االبحاث الكيميائية ،فح�ص املواد ،االبحاث البيولوجية ،خدمات خمترب علمي ،البحث
العلمي ،جتارب �سريرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تريالين بايو�ساين�سز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 677 :وا�شنطن بولفارد� ،سويت � 525ستامفورد ،كونكيتكت ،06901
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حـــــــق االولويــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ــة - 663,900/90 :تاري ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة- ٢٠٢١/٤/٢٢ :
بلد الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149466 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أو�ساطلال�ستنباتالبكتريي(املنتجاتال�صيدالنية،امل�ستح�ضراتالبيولوجية،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية للوقاية من ال�سرطان و�أمرا�ض املناعة الذاتية والأمرا�ض الب�شرية الأخرى
ومعاجلتها ،امل�ستح�ضرات البيولوجية للوقاية من ال�سرطان و�أمرا�ض املناعة الذاتية
والأمـ ــرا�ض الب�شري ــة الأخرى ومعاجلتهـ ــا ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنيـ ــة والبيولوجي ـ ــة
والطبية لال�ستخدام مع عالجات �أخرى للوقاية من ال�سرطان و�أمرا�ض املناعة الذاتية
والأمرا�ض املناعية والأمرا�ض الب�شرية الأخرى ومعاجلتها ،كوا�شف امل�ؤ�شرات احليوية
الت�شخي�صية للأغرا�ض الطبية ،عوامل الت�شخي�ص وامل�ستح�ضرات واملواد للأغرا�ض
الطبية) ،م�ستح�ضرات بكرتيولوجي ــة لال�ستخدام الطبي والبيطـ ــري ،م�ستح�ض ــرات
�صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية ،عقاقري لغايات طبية ،هرمونات لغايات
طبية ،م�ستنبتات كائنات حية دقيقة لال�ستخدام الطبي والبيطري ،م�ستح�ضرات حيوية
لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات �صيدالنية� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية،
م�ستح�ضرات ت�شخي�ص لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات طبية ،كوا�شف
كيميائية لغايات طبية �أو بيطرية ،م�ستح�ضرات انزميية لغايات طبية ،م�ضادات حيوية،
م�ستنبتات الن�سيج احليوي للأغرا�ض الطبية ،كوا�شف ت�شخي�ص قائمة على العالمات
البيولوجية ،pharmaceuticals ،م�ستح�ضرات كائنات حية دقيقة لال�ستخدام الطبي
والبيطري ،حمفزات املناعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تريالين بايو�ساين�سز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 677 :وا�شنطن بولفارد� ،سويت � 525ستامفورد ،كونكيتكت ،06901
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/22 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حـــــــق الأولويــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ــة - 663,900/90 :تاري ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة- ٢٠٢١/٤/٢٢ :
بلد الأولوية) US :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149467 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات لعالج احلروق ،كمادات� ،ضمادات طبية� ،ضمادات جراحية ،مراهم لغايات
�صيدالنية (بخاخ طبي ،مكمالت غذائية لغايات طبية) ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية
بالب�شرة� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ووني�س بيوتيك كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 11 :إف ،رقم  ،236قطعة  ،4زينييو روود ،مقاطعة دي-ان ،مدينة
تايبى  ،10680تايوان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149468 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كمادات ،مراهم لغايات �صيدالنية (بخاخ طبي ،مكمالت غذائية لغايات طبية)� ،أدوية
للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق� ،ضمادات طبية� ،ضمادات جراحية،
م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ووني�س بيوتيك كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 11 :إف ،رقم  ،236قطعة  ،4زينييو روود ،مقاطعة دي-ان ،مدينة
تايبى  ،10680تايوان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٢ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149523 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل(,خدمات تقدمي الطعام وال�شراب� ،أماكن
الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات ال�سفر وحتديدا �إجراء احلجز وت�أكيد احلجز للإقامة امل�ؤقتة
واملطاعم والوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149524 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سليــة (التعليم ،توفري التدريـب ،الرتفيــه ،الأن�شطــة الريا�ضي ــة والثقافيـة،
خدمات التعليم ،وهي التدريب فـي جمال ت�صميم وتطوير وت�صنيع و�صيانة وخدمة
و�إ�صالح املركبات ،ترتيب و�إجراء اجلوالت امل�صحوبة مبر�شدين على �شكل رحالت ال�سفر
والرحالت الربية بوا�سطة املركبات الربية والقوارب والدراجات وعلى القدم ،الرتفيه
على �شكل جتارب اختبار القيادة ال�سيارة ،التعليم ،توفري التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية ،خدمات التعليم وحتديدا التدريب فـي جمال ت�صميم وتطوير
وت�صنيع و�صيانة وخدمة و�إ�صالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149525 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل (النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،تنظيم ال�سفر ،خدمات الت�أجري بغر�ض ال�شراء
للمركبات ذات املحرك ،خدمات م�شاركة ال�سيارات ،خدمات م�شاركة ركوب ال�سيارات ،نقل
وتخزين املركبات ،ت�أجري مركبات ،خدمات قيادة املركبات� ،سحب املركبات ،خدمات ت�أجري
ال�سيارات ،حجز ت�أجري ال�سيارات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ
وحتديدا خدمات القطر والرافعة وتو�صيل املفاتيح ،تخطيط طريق ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149526 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االن�شاء (خدمات االن�شاء ،خدمات الإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع ،ا�ستخراج
املعادن وحفر �أبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات
الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة
لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفري خدمات ال�صيانة والت�صليح
للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة
ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات
وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح
و�صيانة املركبات ،تف�صيل املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات ،خدمات
حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة �صيانة �أ�سطول
املركبات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ وحتديدا اال�ستجابة لنداءات
امل�ساعدة على الطريق ،وتغيري الإطارات املفرغة ،و�شحن البطاريات فـي حاالت الطوارئ،
ت�شييد املباين ،الإ�صالح ،خدمات الرتكيب ،ت�صميم وتطوير وت�صنيع ال�سيارات الكهربائية
املتخ�ص�صة� ،صيانة وخدمة و�إ�صالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149527 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية(خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية،
خدمات �شركات الت�أمني ،خدمات التمويل ،اخلدمات العقارية وحتديدا الت�أجري بغر�ض
ال�شراء و�إدارة امللكية ال�صناعية للغري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149529 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل(,خدمات تقدمي الطعام وال�شراب� ،أماكن
الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات ال�سفر وحتديدا �إجراء احلجز وت�أكيد احلجز للإقامة امل�ؤقتة
واملطاعم والوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149530 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكابح للمركبات (�أ�سالك مكابح للمركبات� ،أجران الفرامل للمركبات الربية ،مكابح
الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا النواب�ض
الورقية� ،أجزاء تعليق املركبات الربية ،وحتديدا النواب�ض اللولبية� ،شفرات ما�سحات
الزجاج الأمامي للمركبات ،الدوائر الهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء �أنظمة تعليق املركبات
الربية وحتديدا املوازنات ،الفر�ش اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�ص�صة
للمركبات ،من�صات الفرامل القر�صية للمركبات ،حامالت �أكواب لال�ستخدام فـي املركبات،
ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�ص بها� ،أحزمة ناقل احلركة للمركبات
الربية� ،أنظمة التعليق للمركبات الربية ،حممل العجلة للمركبات الربية ،نوافذ زجاجية
للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة لل�سيارات ،عتاد الفرامل للمركبات ،رفوف تثبيت
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الدراجات للمركبات ،عدد الغطاء املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية ،املحامل
املحورية للمركبات الربية)� ،أقرا�ص مكابح للمركبات(الفرامل القر�صية للمركبات الربية،
حاويات تخزين املثبتة على �أ�سقف املركبات الربية ،املركبات الريا�ضية ،الو�سادات الهوائية
للمركبات ،نوافذ املركبات� ،أحزمة الأمان لال�ستخدام فـي املركبات� ،صمامات لإطارات
املركبات� ،أبواق املركبات� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا �سيور نقل احلركة ،قواب�ض
املركبات الربية� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم اخلا�صة بال�سيارات وال�شاحنات لغر�ض
احلماية من الطق�س والعنا�صر ،م�ساند الر�أ�س للمركبات ،و�سادات هوائية قابلة للنفخ
ال�ستخدامها فـي املركبات للوقاية من الإ�صابة فـي احلوادث� ،سال�سل القيادة للمركبات
الربية ،ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا �أكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�شبكات والأدراج
امل�صممة خ�صي�صا لتتالءم مع املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات� ،شبكات تثبيت الأمتعة
للمركبات ،بطانات الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا املحاور،
�أجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�س الت�شغيل ،الأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدا ك�سوة
داخلية وخارجية للديكور واحلماية من املعدن لل�سيارات) ،مركبات كهربائية(املركبات
الكهربائية ،وحتديدا ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،الدراجات� ،أجهزة
�إنذار الرجوع للخلف للمركبات� ،أقرا�ص عجلة للمركبات� ،أقفال كهربائية للمركبات،
�أنظمة الإنذار للمركبات ذات املحركات ،وحدات التوجيه للمركبات الربية و�أجزائها،
الأجنحة اخللفية للمركبات ،دوا�سات الأبواب للمركبات ،الو�سادات الهوائية� ،أجهزة
امت�صا�ص ال�صدمات لل�سيارات� ،صدات لل�سيارات ،حامالت الأمتعة والب�ضائع املثبتة على
�أ�سقف املركبات� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا �أي دوا�سات
الأبواب� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا الواقيات من الوحل� ،أجزاء املركبات الربية
وحتديدا امل�صدات) ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات(�أجزاء ال�سيارة وحتديدا ممت�صات
ال�صدمات� ،أبواب املركبات ،مقاب�ض حتريك �إ�شارة االنعطاف للمركبات� ،أغطية �سدادة
خزان الوقود للمركبات الربية� ،أغطية لوحات ترخي�ص املركبات� ،ألواح الأبواب للمركبات،
خيام الأ�سطح املهي�أة لال�ستخدام مع املركبات ،قطع غيار املركبات الثانوية وحتديدا
وحدات الطهي واملغا�سل ،قطع غيار املركبات وحتديدا العلب الهيكلية الحتواء وحدات
الطهي والأحوا�ض ووحدات التخزين ،الأجزاء الهيكلية لل�سيارات وحتديدا خزانات ذاتية
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اخلتم لتخزين املياه ،الأجزاء الهيكلية لل�سيارات وحتديدا جذوعها ووحدات ال�شحن
والتخزين ،وحدات تخزين الب�ضائع مهي�أة خ�صي�صا لل�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي،
البطانات املجهزة ملناطق ال�شحن للمركبات) ،مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك
احلديدية(املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي ،املركبات الربية و�أجزائها
والتجهيزات اخلا�صة بها وحتديدا الأجزاء الهيكلية ومكونات �آلية نقل احلركة على �شكل
املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س واملحاور ،هياكل املركبات ذات املحرك� ،شبكات تثبيت
الأمتعة للمركبات� ،أغطية ح�سب احلجم للمركبات� ،سال�سل م�ضادة لالنزالق للمركبات،
رقع لت�صليح �إطارات املركبات ،م�ضخات نفخ �إطارات املركبات ،الرتكيبات الداخلية
لل�سيارات ،الك�سوة الداخلية لل�سيارات ،التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب
للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص� ،إطارات تثبيت لوحة الرتخي�ص ،فر�ش مقاعد
املركبات ،املركبات الربية الكهربائية ،قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات،
قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفية وم�ساحات الزجاج الأمامي
و�أبواب الأغطية اخللفية ،املركبات الكهربائية عالية الأداء العاملة ح�صرا على البطارية،
مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة) ،عجالت مركبات(عجالت املركبات ،الأغطية
ح�سب احلجم للمركبات من الفر�ش ،عجالت القيادة للمركبات ،حمركات املركبات الربية،
رفوف ال�سقف و�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات والنواب�ض وق�ضبان التثبيت و�أنظمة التعليق
جميعها للمركبات ،لوحات الك�سوة لهياكل املركبات ،مكابح الفرامل للمركبات الربية،
�أغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات ،من�صات تثبيت املحرك للمركبات� ،أغطية التغليف
من الفينيل م�صممة م�سبقا ومكيفة خ�صي�صا للمركبات ،قطع غيار املركبات وحتديدا
خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية� ،شارة للمركبات ،و�سائد مقاعد املركبات ،تركيبات حمور
عجلة املركبة ،حامالت عدة التزلج للمركبات ،املرايا للمركبات وحتديدا مرايا الر�ؤية
اخللفية ،ترو�س الرجوع للخلف للمركبات الربية ،خطافات م�صممة خ�صي�صا لال�ستخدام
فـي املركبات لتثبيت ملحقات ال�سيارة ،الزجاج الأمامي للمركبات)� ،أجهزة �ضد ال�سرقة
للمركبات(�أجهزة منع ال�سرقة للمركبات ،الإطارات للمركبات� ،أنابيب الإطارات للمركبات،
�أدوات نفخ الإطارات ،الأجزاء البال�ستيكية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية
للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�شكل بالبثق لل�سيارات ،املركبات الربية وحتديدا
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ال�سيارات الكهربائية وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي� ،أغطية امل�صممة جزئيا ح�سب
احلجم للمركبات� ،ضواغط هواء الفرامل للمركبات الربية ،ا�سطوانات هواء الفرامل
للمركبات الربية� ،أغطية املركبات ،هياكل املركبات ذات املحرك ،الأغطية الواقية ملقاعد
املركبات ،قطع غيار هيكلية لل�شاحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك� ،آلية جمموعة نقل
احلركة للمركبات امل�ؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة الرتو�س
التفا�ضلية ،الأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية ،لوحات تثبيت ناقل احلركة
للمركبات الربية� ،صناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ،ق�ضبان ال�سحب لل�سيارات)،
واقيات وحل(حاجبات الطني للمركبات ،الدرجات املعدة للتعليق باملركبات الربية ،ق�ضبان
�سحب املركبات ،الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية لذلك ،املركبات التي
ت�سري على جميع الت�ضاري�س ( ،)ATVsجم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام
التوجيه امل�ؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من نظام التوجيه امل�ؤازر ،الإطار احلديدي
لعجلة املركبات ،علب الرتو�س للمركبات الربية ،مكابح للمركبات ،هياكل املركبات ،ناقل
احلركة للمركبات الربية� ،أجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج الأمامي� ،أجزاء املركبات
وحتديدا حاجبات �أ�شعة ال�شم�س� ،أجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط� ،أجزاء املركبات
وحتديدا املفا�صل الكروية� ،أجزاء املركبات وحتديدا دعامات �أنظمة التعليق� ،أجزاء املركبات
وحتديدا و�صلة ربط ال�سرعة الثابتة� ،سيقان �صمام �إطارات املركبات� ،أجزاء املركبات الربية
وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،دروع غطاء املحرك ك�أجزاء هيكلية للمركبات،
�أعمدة التدوير للمركبات الربية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149539 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية (التعليم ،توفري التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية،
خدمات التعليم ،وهي التدريب فـي جمال ت�صميم وتطوير وت�صنيع و�صيانة وخدمة
و�إ�صالح املركبات ،ترتيب و�إجراء اجلوالت امل�صحوبة مبر�شدين على �شكل رحالت ال�سفر
والرحالت الربية بوا�سطة املركبات الربية والقوارب والدراجات وعلى القدم ،الرتفيه
على �شكل جتارب اختبار القيادة ال�سيارة ،التعليم ،توفري التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية ،خدمات التعليم وحتديدا التدريب فـي جمال ت�صميم وتطوير
وت�صنيع و�صيانة وخدمة و�إ�صالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149541 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية (التعليم ،توفري التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافية،
خدمات التعليم ،وهي التدريب فـي جمال ت�صميم وتطوير وت�صنيع و�صيانة وخدمة
و�إ�صالح املركبات ،ترتيب و�إجراء اجلوالت امل�صحوبة مبر�شدين على �شكل رحالت ال�سفر
والرحالت الربية بوا�سطة املركبات الربية والقوارب والدراجات وعلى القدم ،الرتفيه
على �شكل جتارب اختبار القيادة ال�سيارة ،التعليم ،توفري التدريب ،الرتفيه ،الأن�شطة
الريا�ضية والثقافية ،خدمات التعليم وحتديدا التدريب فـي جمال ت�صميم وتطوير
وت�صنيع و�صيانة وخدمة و�إ�صالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149545 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل( ,خدمات تقدمي الطعام وال�شراب� ،أماكن
الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات ال�سفر وحتديدا �إجراء احلجز وت�أكيد احلجز للإقامة امل�ؤقتة
واملطاعم والوجبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149550 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل(النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،تنظيم ال�سفر ،خدمات الت�أجري بغر�ض ال�شراء
للمركبات ذات املحرك ،خدمات م�شاركة ال�سيارات ،خدمات م�شاركة ركوب ال�سيارات ،نقل
وتخزين املركبات ،ت�أجري مركبات ،خدمات قيادة املركبات� ،سحب املركبات ،خدمات ت�أجري
ال�سيارات ،حجز ت�أجري ال�سيارات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ
وحتديدا خدمات القطر والرافعة وتو�صيل املفاتيح ،تخطيط طريق ال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149555 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االن�شاء (خدمات االن�شاء ،خدمات الإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع ،ا�ستخراج
املعادن وحفر �أبار النفط والغاز ،تركيب و�صيانة وت�صليح وحتديث �أجهزة البطاريات
الكهربائية املت�صلة ال�سلكيا واال�ست�شارات املتعلقة بها لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة
لتثبيت متطلبات الكهرباء و�أهداف اال�ستخدام وتلبيتها ،توفري خدمات ال�صيانة والت�صليح
للمركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة بت�صليح املركبات ،خدمات اال�ست�شارات املتعلقة
ب�صيانة املركبات� ،شحن بطاريات املركبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب للمركبات
وحتديدا بناء مركبات مف�صلة ح�سب الطلب ،خدمات حمطة �شحن املركبات ،ت�صليح
و�صيانة املركبات ،تف�صيل املركبات ،حمطات خدمة املركبات ،طالء املركبات ،خدمات
حمطة ال�شحن لل�سيارات الكهربائية ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة �صيانة �أ�سطول
املركبات ،خدمات امل�ساعدة على الطريق فـي حاالت الطوارئ وحتديدا اال�ستجابة لنداءات
امل�ساعدة على الطريق ،وتغيري الإطارات املفرغة ،و�شحن البطاريات فـي حاالت الطوارئ،
ت�شييد املباين ،الإ�صالح ،خدمات الرتكيب ،ت�صميم وتطوير وت�صنيع ال�سيارات الكهربائية
املتخ�ص�صة� ،صيانة وخدمة و�إ�صالح ال�سيارات الكهربائية املتخ�ص�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149556 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي ،ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية
مت�صلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن
بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات
الأعمال املتعلقة بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،متاجر التجزئة ونقاط
البيع واملتاجر املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات الأعمال
وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،اال�ست�شارات فـي جمال فعالية
ا�ستخدام الطاقة املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات الن�صح
املتعلقة بال�شراء واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات الربية ،توفري خدمة
معلومات الدليل املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات
ال�شحن ،خدمات �إدارة الوقود فـي جمال الأ�ساطيل ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة
تتبع �أ�سطول املركبات للأغرا�ض التجارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149557 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية و ال�سكك احلديدية(املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو
اجلوي �أو املائي ،املركبات الربية و�أجزائها والتجهيزات اخلا�صة بها وحتديدا الأجزاء
الهيكلية ومكونات �آلية نقل احلركة على �شكل املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س
واملحاور ،هياكل املركبات ذات املحرك� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات� ،أغطية ح�سب
احلجم للمركبات� ،سال�سل م�ضادة لالنزالق للمركبات ،رقع لت�صليح �إطارات املركبات،
م�ضخات نفخ �إطارات املركبات ،الرتكيبات الداخلية لل�سيارات ،الك�سوة الداخلية لل�سيارات،
التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص،
�إطارات تثبيت لوحة الرتخي�ص ،فر�ش مقاعد املركبات ،املركبات الربية الكهربائية ،قطع
غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات ،قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا
الر�ؤية اخللفية وم�ساحات الزجاج الأمامي و�أبواب الأغطية اخللفية ،املركبات الكهربائية
عالية الأداء العاملة ح�صرا على البطارية ،مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة) ،عجالت
مركبات (عجالت املركبات ،الأغطية ح�سب احلجم للمركبات من الفر�ش ،عجالت القيادة
للمركبات ،حمركات املركبات الربية ،رفوف ال�سقف و�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات والنواب�ض
وق�ضبان التثبيت و�أنظمة التعليق جميعها للمركبات ،لوحات الك�سوة لهياكل املركبات ،مكابح
الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات ،من�صات تثبيت املحرك
للمركبات� ،أغطية التغليف من الفينيل م�صممة م�سبقا ومكيفة خ�صي�صا للمركبات ،قطع
غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية� ،شارة للمركبات ،و�سائد مقاعد
املركبات ،تركيبات حمور عجلة املركبة ،حامالت عدة التزلج للمركبات ،املرايا للمركبات
وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفية ،ترو�س الرجوع للخلف للمركبات الربية ،خطافات م�صممة
خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات لتثبيت ملحقات ال�سيارة ،الزجاج الأمامي للمركبات)،
�أجهزة �ضد ال�سرقة للمركبات(�أجهزة منع ال�سرقة للمركبات ،الإطارات للمركبات� ،أنابيب
الإطارات للمركبات� ،أدوات نفخ الإطارات ،الأجزاء البال�ستيكية للمركبات وحتديدا ك�سوة
داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�ش َكل بالبثق لل�سيارات ،املركبات
الربية وحتديدا ال�سيارات الكهربائية وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي� ،أغطية امل�صممة
جزئيا ح�سب احلجم للمركبات� ،ضواغط هواء الفرامل للمركبات الربية ،ا�سطوانات هواء
الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية املركبات ،هياكل املركبات ذات املحرك ،الأغطية الواقية
ملقاعد املركبات ،قطع غيار هيكلية لل�شاحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك� ،آلية جمموعة
نقل احلركة للمركبات امل�ؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة
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الرتو�س التفا�ضلية ،الأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية ،لوحات تثبيت
ناقل احلركة للمركبات الربية� ،صناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ،ق�ضبان ال�سحب
لل�سيارات) ،واقيات وحل(حاجبات الطني للمركبات ،الدرجات املعدة للتعليق باملركبات
الربية ،ق�ضبان �سحب املركبات ،الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية لذلك،
املركبات التي ت�سري على جميع الت�ضاري�س ( ،)ATVsجم�سات للمركبات الربية وحتديدا
جم�سات نظام التوجيه امل�ؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من نظام التوجيه امل�ؤازر،
الإطار احلديدي لعجلة املركبات ،علب الرتو�س للمركبات الربية ،مكابح للمركبات،
هياكل املركبات ،ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج
الأمامي� ،أجزاء املركبات وحتديدا حاجبات �أ�شعة ال�شم�س� ،أجزاء املركبات وحتديدا الذراع
الو�سيط� ،أجزاء املركبات وحتديدا املفا�صل الكروية� ،أجزاء املركبات وحتديدا دعامات
�أنظمة التعليق� ،أجزاء املركبات وحتديدا و�صلة ربط ال�سرعة الثابتة� ،سيقان �صمام �إطارات
املركبات� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،دروع غطاء املحرك
ك�أجزاء هيكلية للمركبات� ،أعمدة التدوير للمركبات الربية) ،مكابح للمركبات(�أ�سالك
مكابح للمركبات� ،أجران الفرامل للمركبات الربية ،مكابح الفرامل للمركبات الربية،
�أجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا النواب�ض الورقية� ،أجزاء تعليق املركبات
الربية ،وحتديدا النواب�ض اللولبية� ،شفرات ما�سحات الزجاج الأمامي للمركبات ،الدوائر
الهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء �أنظمة تعليق املركبات الربية وحتديدا املوازنات ،الفر�ش
اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�ص�صة للمركبات ،من�صات الفرامل القر�صية
للمركبات ،حامالت �أكواب لال�ستخدام فـي املركبات ،ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع
الغيار اخلا�ص بها� ،أحزمة ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أنظمة التعليق للمركبات
الربية ،حممل العجلة للمركبات الربية ،نوافذ زجاجية للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد
ال�سرقة لل�سيارات ،عتاد الفرامل للمركبات ،رفوف تثبيت الدراجات للمركبات ،عدد
الغطاء املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية ،املحامل املحورية للمركبات الربية)،
�أقرا�ص مكابح للمركبات(الفرامل القر�صية للمركبات الربية ،حاويات تخزين املثبتة على
�أ�سقف املركبات الربية ،املركبات الريا�ضية ،الو�سادات الهوائية للمركبات ،نوافذ املركبات،
�أحزمة الأمان لال�ستخدام فـي املركبات� ،صمامات لإطارات املركبات� ،أبواق املركبات� ،أجزاء
املركبات الربية وحتديدا �سيور نقل احلركة ،قواب�ض املركبات الربية� ،أغطية املركبات
ح�سب احلجم اخلا�صة بال�سيارات وال�شاحنات لغر�ض احلماية من الطق�س والعنا�صر،
م�ساند الر�أ�س للمركبات ،و�سادات هوائية قابلة للنفخ ال�ستخدامها فـي املركبات للوقاية
من الإ�صابة فـي احلوادث� ،سال�سل القيادة للمركبات الربية ،ملحقات ال�سيارات ما بعد
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البيع وحتديدا �أكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�شبكات والأدراج امل�صممة خ�صي�صا لتتالءم
مع املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ،بطانات
الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا املحاور� ،أجزاء املراكب الربية
وحتديدا ترو�س الت�شغيل ،الأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية
للديكور واحلماية من املعدن لل�سيارات) ،مركبات كهربائية(املركبات الكهربائية ،وحتديدا
ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،الدراجات� ،أجهزة �إنذار الرجوع للخلف
للمركبات� ،أقرا�ص عجلة للمركبات� ،أقفال كهربائية للمركبات� ،أنظمة الإنذار للمركبات
ذات املحركات ،وحدات التوجيه للمركبات الربية و�أجزائها ،الأجنحة اخللفية للمركبات،
دوا�سات الأبواب للمركبات ،الو�سادات الهوائية� ،أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات لل�سيارات،
�صدات لل�سيارات ،حامالت الأمتعة والب�ضائع املثبتة على �أ�سقف املركبات� ،أغطية املركبات
ح�سب احلجم� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا �أي دوا�سات الأبواب� ،أجزاء املركبات الربية
وحتديدا الواقيات من الوحل� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا امل�صدات) ،خممدات
ال�صدمات لل�سيارات (�أجزاء ال�سيارة وحتديدا ممت�صات ال�صدمات� ،أبواب املركبات ،مقاب�ض
حتريك �إ�شارة االنعطاف للمركبات� ،أغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية� ،أغطية
لوحات ترخي�ص املركبات� ،ألواح الأبواب للمركبات ،خيام الأ�سطح املهي�أة لال�ستخدام
مع املركبات ،قطع غيار املركبات الثانوية وحتديدا وحدات الطهي واملغا�سل ،قطع غيار
املركبات وحتديدا العلب الهيكلية الحتواء وحدات الطهي والأحوا�ض ووحدات التخزين،
الأجزاء الهيكلية لل�سيارات وحتديدا خزانات ذاتية اخلتم لتخزين املياه ،الأجزاء الهيكلية
لل�سيارات وحتديدا جذوعها ووحدات ال�شحن والتخزين ،وحدات تخزين الب�ضائع مهي�أة
خ�صي�صا لل�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،البطانات املجهزة ملناطق ال�شحن للمركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149566 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية و ال�سكك احلديدية(املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو
اجلوي �أو املائي ،املركبات الربية و�أجزائها والتجهيزات اخلا�صة بها وحتديدا الأجزاء
الهيكلية ومكونات �آلية نقل احلركة على �شكل املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س
واملحاور ،هياكل املركبات ذات املحرك� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات� ،أغطية ح�سب
احلجم للمركبات� ،سال�سل م�ضادة لالنزالق للمركبات ،رقع لت�صليح �إطارات املركبات،
م�ضخات نفخ �إطارات املركبات ،الرتكيبات الداخلية لل�سيارات ،الك�سوة الداخلية لل�سيارات،
التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص،
�إطارات تثبيت لوحة الرتخي�ص ،فر�ش مقاعد املركبات ،املركبات الربية الكهربائية ،قطع
غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات ،قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا
الر�ؤية اخللفية وم�ساحات الزجاج الأمامي و�أبواب الأغطية اخللفية ،املركبات الكهربائية
عالية الأداء العاملة ح�صرا على البطارية ،مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة) ،عجالت
مركبات(عجالت املركبات ،الأغطية ح�سب احلجم للمركبات من الفر�ش ،عجالت القيادة
للمركبات ،حمركات املركبات الربية ،رفوف ال�سقف و�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات والنواب�ض
وق�ضبان التثبيت و�أنظمة التعليق جميعها للمركبات ،لوحات الك�سوة لهياكل املركبات ،مكابح
الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات ،من�صات تثبيت املحرك
للمركبات� ،أغطية التغليف من الفينيل م�صممة م�سبقا ومكيفة خ�صي�صا للمركبات ،قطع
غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية� ،شارة للمركبات ،و�سائد مقاعد
املركبات ،تركيبات حمور عجلة املركبة ،حامالت عدة التزلج للمركبات ،املرايا للمركبات
وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفية ،ترو�س الرجوع للخلف للمركبات الربية ،خطافات م�صممة
خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات لتثبيت ملحقات ال�سيارة ،الزجاج الأمامي للمركبات)،
�أجهزة �ضد ال�سرقة للمركبات(�أجهزة منع ال�سرقة للمركبات ،الإطارات للمركبات� ،أنابيب
الإطارات للمركبات� ،أدوات نفخ الإطارات ،الأجزاء البال�ستيكية للمركبات وحتديدا ك�سوة
داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�شكل بالبثق لل�سيارات ،املركبات
الربية وحتديدا ال�سيارات الكهربائية وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي� ،أغطية امل�صممة
جزئيا ح�سب احلجم للمركبات� ،ضواغط هواء الفرامل للمركبات الربية ،ا�سطوانات هواء
الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية املركبات ،هياكل املركبات ذات املحرك ،الأغطية الواقية
ملقاعد املركبات ،قطع غيار هيكلية لل�شاحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك� ،آلية جمموعة
نقل احلركة للمركبات امل�ؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة
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الرتو�س التفا�ضلية ،الأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية ،لوحات تثبيت
ناقل احلركة للمركبات الربية� ،صناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ،ق�ضبان ال�سحب
لل�سيارات) ،واقيات وحل(حاجبات الطني للمركبات ،الدرجات املعدة للتعليق باملركبات
الربية ،ق�ضبان �سحب املركبات ،الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية لذلك،
املركبات التي ت�سري على جميع الت�ضاري�س ( ،)ATVsجم�سات للمركبات الربية وحتديدا
جم�سات نظام التوجيه امل�ؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من نظام التوجيه امل�ؤازر،
الإطار احلديدي لعجلة املركبات ،علب الرتو�س للمركبات الربية ،مكابح للمركبات،
هياكل املركبات ،ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج
الأمامي� ،أجزاء املركبات وحتديدا حاجبات �أ�شعة ال�شم�س� ،أجزاء املركبات وحتديدا الذراع
الو�سيط� ،أجزاء املركبات وحتديدا املفا�صل الكروية� ،أجزاء املركبات وحتديدا دعامات
�أنظمة التعليق� ،أجزاء املركبات وحتديدا و�صلة ربط ال�سرعة الثابتة� ،سيقان �صمام �إطارات
املركبات� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،دروع غطاء املحرك
ك�أجزاء هيكلية للمركبات� ،أعمدة التدوير للمركبات الربية) ،مكابح للمركبات(�أ�سالك
مكابح للمركبات� ،أجران الفرامل للمركبات الربية ،مكابح الفرامل للمركبات الربية،
�أجزاء نظام التعليق للمركبات الربية وحتديدا النواب�ض الورقية� ،أجزاء تعليق املركبات
الربية ،وحتديدا النواب�ض اللولبية� ،شفرات ما�سحات الزجاج الأمامي للمركبات ،الدوائر
الهيدروليكية للمركبات� ،أجزاء �أنظمة تعليق املركبات الربية وحتديدا املوازنات ،الفر�ش
اجللدي الداخلي املعد ح�سب الطلب املخ�ص�صة للمركبات ،من�صات الفرامل القر�صية
للمركبات ،حامالت �أكواب لال�ستخدام فـي املركبات ،ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع
الغيار اخلا�ص بها� ،أحزمة ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أنظمة التعليق للمركبات
الربية ،حممل العجلة للمركبات الربية ،نوافذ زجاجية للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد
ال�سرقة لل�سيارات ،عتاد الفرامل للمركبات ،رفوف تثبيت الدراجات للمركبات ،عدد
الغطاء املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية ،املحامل املحورية للمركبات الربية)،
�أقرا�ص مكابح للمركبات(الفرامل القر�صية للمركبات الربية ،حاويات تخزين املثبتة على
�أ�سقف املركبات الربية ،املركبات الريا�ضية ،الو�سادات الهوائية للمركبات ،نوافذ املركبات،
�أحزمة الأمان لال�ستخدام فـي املركبات� ،صمامات لإطارات املركبات� ،أبواق املركبات� ،أجزاء
املركبات الربية وحتديدا �سيور نقل احلركة ،قواب�ض املركبات الربية� ،أغطية املركبات
ح�سب احلجم اخلا�صة بال�سيارات وال�شاحنات لغر�ض احلماية من الطق�س والعنا�صر،
م�ساند الر�أ�س للمركبات ،و�سادات هوائية قابلة للنفخ ال�ستخدامها فـي املركبات للوقاية
من الإ�صابة فـي احلوادث� ،سال�سل القيادة للمركبات الربية ،ملحقات ال�سيارات ما بعد
-167-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

البيع وحتديدا �أكيا�س ترتيب ال�سيارات وال�شبكات والأدراج امل�صممة خ�صي�صا لتتالءم
مع املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ،بطانات
الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا املحاور� ،أجزاء املراكب الربية
وحتديدا ترو�س الت�شغيل ،الأجزاء املعدنية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية
للديكور واحلماية من املعدن لل�سيارات) ،مركبات كهربائية(املركبات الكهربائية ،وحتديدا
ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،الدراجات� ،أجهزة �إنذار الرجوع للخلف
للمركبات� ،أقرا�ص عجلة للمركبات� ،أقفال كهربائية للمركبات� ،أنظمة الإنذار للمركبات
ذات املحركات ،وحدات التوجيه للمركبات الربية و�أجزائها ،الأجنحة اخللفية للمركبات،
دوا�سات الأبواب للمركبات ،الو�سادات الهوائية� ،أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات لل�سيارات،
�صدات لل�سيارات ،حامالت الأمتعة والب�ضائع املثبتة على �أ�سقف املركبات� ،أغطية املركبات
ح�سب احلجم� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا �أي دوا�سات الأبواب� ،أجزاء املركبات الربية
وحتديدا الواقيات من الوحل� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا امل�صدات) ،خممدات
ال�صدمات لل�سيارات(�أجزاء ال�سيارة وحتديدا ممت�صات ال�صدمات� ،أبواب املركبات ،مقاب�ض
حتريك �إ�شارة االنعطاف للمركبات� ،أغطية �سدادة خزان الوقود للمركبات الربية� ،أغطية
لوحات ترخي�ص املركبات� ،ألواح الأبواب للمركبات ،خيام الأ�سطح املهي�أة لال�ستخدام
مع املركبات ،قطع غيار املركبات الثانوية وحتديدا وحدات الطهي واملغا�سل ،قطع غيار
املركبات وحتديدا العلب الهيكلية الحتواء وحدات الطهي والأحوا�ض ووحدات التخزين،
الأجزاء الهيكلية لل�سيارات وحتديدا خزانات ذاتية اخلتم لتخزين املياه ،الأجزاء الهيكلية
لل�سيارات وحتديدا جذوعها ووحدات ال�شحن والتخزين ،وحدات تخزين الب�ضائع مهي�أة
خ�صي�صا لل�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،البطانات املجهزة ملناطق ال�شحن للمركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149574 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي،
ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة
ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن بعد لتخزين
وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات الأعمال املتعلقة
بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،متاجر التجزئة ونقاط البيع واملتاجر
املنبثقة فـي جمال املركبات الربية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات الأعمال وحتديدا تقدمي
امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،اال�ست�شارات فـي جمال فعالية ا�ستخدام الطاقة
املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات الن�صح املتعلقة بال�شراء
واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات الربية ،توفري خدمة معلومات
الدليل املبا�شرة (ان -الين) التي حتتوي على معلومات ب�ش�أن املركبات وحمطات ال�شحن،
خدمات �إدارة الوقود فـي جمال الأ�ساطيل ،خدمات �إدارة الأ�سطول فـي طبيعة تتبع �أ�سطول
املركبات للأغرا�ض التجارية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149578 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية(خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية،
خدمات �شركات الت�أمني ،خدمات التمويل ،اخلدمات العقارية وحتديدا الت�أجري بغر�ض
ال�شراء و�إدارة امللكية ال�صناعية للغري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 149585 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية(خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية،
خدمات �شركات الت�أمني ،خدمات التمويل ،اخلدمات العقارية وحتديدا الت�أجري بغر�ض
ال�شراء و�إدارة امللكية ال�صناعية للغري).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/10/٢٥ :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150012 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�صات مالئمة للكمبيوتر املحمول(قوا�س تثبيت منا�سبة ل�شا�شات الكمبيوتر ،تقف مهي�أة
لأجهزة الكمبيوتر املحمولة ،رفوف تركيب تتكيف مع �أجهزة الكمبيوتر� ،أجهزة مكيفة
لأجهزة الكمبيوتر اللوحي� ،أجهزة ملعدات الكمبيوتر ,م�ساند املع�صم لال�ستخدام مع �أجهزة
الكمبيوتر ،ناقالت مهي�أة للهواتف اخللوية� ،أجهزة حلمل امليكروفون ،كامريات الفيديو،
حوامل لأجهزة الكمبيوتر املحمولة ،حوامل للكامريات ،حوامل للكامريات ،الكامريات
الرقمية� ،إطارات ال�صور الرقمية� .شا�شات العر�ض ،لوحات الكامريات ،ال�ساعات الذكية
(جهاز معاجلة البيانات) ،معدات التعرف على الوجه)� ،شا�شات �إ�سقاط ،منا�صب ثالثية
القوائم للكامريات ،كامريات فيديو ،م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب� ،إطارات
�صور �إلكرتونية� ،ساعات ذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزن بي�ستكوي انوفي�شن تكنولوجي كو مليتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،A-1601 :يو�سوي بيلدينغ رقم  2000جياك�شيان رود ،جاجنتو
كاميونيتي ،بنتيان رود ،لونغهوا دي�سرتيكت� ،شنزن ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150251 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد ثقاب ،اطراف من الكهرمان اال�صفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر ،تبغ� ،أكيا�س تبغ،
اطراف �سجائر ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني� ،أوعية غاز لوالعات ال�سيجار،
غاليني تبغ ،رزم من ورق ال�سجائر ،ورق ما�ص لغاليني التبغ ،تبغ م�ضغ� ،سيجار ،مقاطع
لل�سيجار ،علب �سيجار ،علب �سجائر ،مبا�سم �سيجار� ،سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست
لغايات طبية� ،سجائر� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر ،مبا�سم �سجائر ،بزابيز ملبا�سم
ال�سجائر ،ورق �سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفيع ،ادوات تنظيف غاليني التبغ� ،أع�شاب
للتدخني ،منا�صب لغاليني التبغ ،مما�سك لأعواد الثقاب� ،أوعية تبغ� ،سعوط ،علب �سعوط،
علب ثقاب ،مناف�ض �سجائر للمدخنني ،مبا�صق ملدخني التبغ ،ال�سجائر الإلكرتونية،
حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،مبخارات فومية للمدخنني ،منكهات،
من غري الزيوت الأ�سا�سية ،للتبغ ،منكهات ،من غري الزيوت الأ�سا�سية ،لال�ستخدام فـي
ال�سجائر الإلكرتونية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه �شوفاكاران باراكات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ,706 :سوحاز ،تريوفاجناد بريد ،منطقة كانوور،
كرياال  ،670103الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/11 :
		
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:اخلليج للعالمات والبيانات التجارية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
حـــــــق الأولويــــــة( :رقـ ـ ــم الأولويـ ــة - 6280823 :تاري ـ ـ ــخ الأولويـ ـ ــة:
 - ٢٠٢١/9/29بلد الأولوية)IN :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 150934 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد ثقاب� ،أطراف من الكهرمان الأ�صفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر ،تبغ� ،أكيا�س تبغ،
مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني� ،أوعية غاز لوالعات ال�سيجار ،غاليني تبغ،
رزم من ورق ال�سجائر ،ورق ما�ص لغاليني التبغ ،تبغ م�ضغ� ،سيجار ،مقاطع لل�سيجار ،علب
�سيجار ،علب �سجائر ،مبا�سم �سيجار� ،سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية،
�سجائر� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر ،مبا�سم �سجائر ،بزابيز ملبا�سم ال�سجائر،
ورق �سجائر� ،سيجاريلو �سيجار رفيع� ،أدوات تنظيف غاليني التبغ ،حجارة النار ال�صوان،
�أع�شاب للتدخني ،منا�صب لغاليني التبغ ،مما�سك لأعواد الثقاب� ،أوعية تبغ� ،سعوط،
علب �سعوط ،علب ثقاب ،مناف�ض �سجائر للمدخنني ،مبا�صق ملدخني التبغ ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،مبخارات فومية
للمدخنني ،منكهات ،من غري الزيوت الأ�سا�سية ،للتبغ ،منكهات ،من غري الزيوت الأ�سا�سية،
لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،فتائل م�صممة لوالعات ال�سجائر ،ال�شي�شة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه �شوفاكاران باراكات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ,706 :سوحاز ،تريوفاجناد بريد،
منطقة كانوور ،كرياال  ،670103الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:اخلليج للعالمات والبيانات التجارية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 151034 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز العائلة الرتفيهي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/12/١٥ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135652 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الورود والهدايا وال�شوكوالتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :لدن الرائدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 500 :ر.ب 411 :العامرات ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/27 :
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151052 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
,á«∏jƒªàdG äÉeóÿG ,‹OÉÑàdG πjƒªàdG ,»côª÷G ¢ü«∏îàdG Iô°ùª°S äÉeóN ,Iô°ùª°ùdG
,¿ƒHôµdG äGOÉªàYG ádƒªY ,á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ,á«dÉe äGQÉ°ûà°SG ,‹ÉŸG π«∏ëàdG ,á«dÉŸG IQGOE’G
.∫GƒeCG QÉªãà°SG
∂fG ,∞jÉa âæjƒH 1 :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,77046 IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢SÉ°ùµJ ,Ï°Sƒ«g 110 ìÉæL ,GRÓH …GƒæjôL 5 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151053 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 37 áÄØdG »`a
.ìÓ°UE’G øY äÉeƒ∏©e ,AÉ°ûfE’G øY äÉeƒ∏©e ,ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG ≈∏Y ±Gô°TE’G ,AÉ°ûfE’G
∂fG ,∞jÉa âæjƒH 1 :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,77046 IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢SÉ°ùµJ ,Ï°Sƒ«g 110 ìÉæL ,GRÓH …GƒæjôL 5 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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151055 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
»`a çÉëHCG ,øjôNBÓd IójóL äÉéàæe ôjƒ£Jh åëÑdG ,áæ«≤àdG ™jQÉ°ûŸG äÉ°SGQO AGôLEG
IQƒ°ûŸG Ëó≤Jh ,á«ª∏©dG äÉeƒ∏©ŸG Ò`aƒJ ,á«LƒdƒæµàdG çÉëHC’G ,áÄ«ÑdG äÉeƒ∏©e ∫É›
äÉeóN ,»ª∏©dG åëÑdG ,»ª∏Y Èàﬂ äÉeóN ,¿ƒHôµdG áfRGƒª`H ≥∏©àj Éª«`a äGQÉ°ûà°S’Gh
.É«LƒdƒæµàdG ∫É› »`a IQÉ°ûà°S’G
∂fG ,∞jÉa âæjƒH 1 :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,77046 IóëàŸG äÉj’ƒdG ¢SÉ°ùµJ ,Ï°Sƒ«g 110 ìÉæL ,GRÓH …GƒæjôL 5 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151059 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
∞¶æe Ö«∏M ,á«∏«ªŒ äÉÁôc ,É«fƒdƒµdG AÉe ,á«∏«ªŒ á©æbCG ,ábÓM ¿ƒHÉ°U ,¿ƒHÉ°U
,Iô°ûÑdÉH ájÉæ©∏d π«ªŒ äGô``°†ëà°ùe ,Qƒ`` £Y á`` YÉæ°U ,â«dGƒJ OGƒe ,â«dGƒàdG äÉjÉ¨d
,â«dGƒà∏d OGƒ``e ¥ô``©∏d äGOÉ`` °†e ,á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ ¿ƒHÉ°U ,ábÓM äGô°†ëà°ùe
äGô°†ëà°ùe ,á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d º°SÓH ,ábÓ◊G ó©H ÉŸ ,ø°Tƒd ∫ƒ°ùZ ,≈ë∏dG ÆÉÑ°UCG
É«fƒdƒc ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædÉH ájÉæ©∏d á«ÑW ÒZ äGô¡£e ,á«ÑW äÉjÉZ Ò¨d ΩÉªëà°SG
.(É«fƒdƒµdG AÉe)
¢ûJG »H ΩCG »L ¿hGôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉŸCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
É«fÉŸCG ,61476 ,¢SƒfhÉJ ΩG …BG êÈfhôc 145 .âjÎ°S ôJQƒØµfGôa :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151073 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äGQÉ°ûà°SG ,∫ÉªYC’G øY äGQÉ°ùØà°SG ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
,≥jƒ°ùàdG çÉëHCG ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG ,¥ƒ°ùdG äÉ°SGQO ,∫ÉªYC’G IQGOEG
,øjôNBÓd ∞ë°üdG »`a äÉcGÎ°T’G º«¶æJ ,øjOƒLƒŸG ÒZ ÚcÎ°ûª∏d ∞JÉ¡dG ≈∏Y OôdG
.Ò¨dG ídÉ°üd ä’É°üJ’G äÉeóN »`a äÉcGÎ°T’G º«¶æJ ,¥OÉæØdG ∫ÉªYCG IQGOEG
,∫Gƒ°ù«Ñ«fhCG OGó«°Sƒ°S ,¢SƒµaÒ°S …EG ƒà°ù«L ,≠æjójôJ - ¢ùfƒàdG :º``````````````````````````````````°SÉH
¬jG …O ∫G
á«dÉ¨JôH :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,∫É°ûfƒa ,060-9000 ,113 ’É°S ,QGófCG 1 ,73 .È‰ ,ÉZÉjQCG Gó«æ«`aCG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
∫É¨JÈdG ,GôjOÉe
2021/12/15 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151280 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
,á∏é°ùe Üƒ°SÉM äÉ«›ôH ,Üƒ°SÉ◊G π«¨°ûàd á∏é°ùe èeGôH ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM èeGôH
.πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151282 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
äÓ«``¡°ùJ Ò`` `aƒJ ,¬`` «`aÎdG hCG º«∏©à∏d äÉ°ùaÉæŸG hCG äÉjQÉÑŸG º«¶æJ ,á«∏°ùàdG äÉeóN
á«`aÉ≤K äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ ,¬«`aÎdG øY äÉeƒ∏©e ,ádƒéàŸG äÉÑàµŸG äÉeóN ,á«°VÉjQ
≥aGôe ÒLCÉJ ,äÉÑcôŸG GóY á°VÉjôdG äGó©e ÒLCÉJ ,á«°VÉjôdG äÉjQÉÑŸG º«¶æJ ,á«ª«∏©J hCG
ÜÉ©dC’G äÉeóN ,á«°VÉjôdG äÉÑ°SÉæŸG â«bƒJ ,á«°VÉjôdG äGôµ°ù©ŸG äÉeóN ,äGOÉà°S’G
.Ö©∏dG äGó©e ÒLCÉJ ,á«°VÉjôdG ÖYÓŸG ÒLCÉJ ,Üƒ°SÉM áµÑ°T øe Iô°TÉÑe áeó≤ŸG
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151283 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
Ëó≤Jh ,π≤ædG äÉeóN ájÉª◊ ,ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏`°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π`≤ædG
≥FÉKhh ôØ°ùdG äGÒ°TCÉJ Ö«JôJh ,ôcGòàdG QGó°UEG äÉeóN ,∂dP ¤EG Éeh ,äÓMôdG äÉeóN
.êQÉÿG ¤EG ôØ°ù∏d ôØ°ùdG
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151284 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
äÉ«∏ªY á÷É©e ,ájQÉ≤©dG ¿hDƒ°ûdG á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdGh á«∏jƒªàdG äÉeóÿG ,ÚeCÉàdG äÉeóN
äÉbÉ£H ≈∏Y áª∏µdG ΩGóîà°SG πãe á«dÉŸG äÉeóÿG ájÉª◊ ¿ÉªàF’G äÉbÉ£ÑH ™aódG
ΩGóîà°SÉH äÉYƒaóe πµ°T »`a á«dÉŸG äÉeóÿG Ëó≤J ,∂dP ¤EG Éeh ‹B’G ±Gô°üdG ¿ÉªàFG
.ôØ°ùdÉH á≤∏©àŸG FAN ID RÉ¡÷ ÊhÎµdE’G ™aódG äÉeóN
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151285 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
™«ªŒ ,ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch äÉeóN ,á«FÉYO hCG ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
äÉeƒ∏©e ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©e º«¶æJ ,Üƒ°SÉM äÉfÉ«H óYGƒb »`a äÉeƒ∏©ŸG
.äÉeóÿG hCG äÉéàæŸG QÉ«àNG »`a Úµ∏¡à°ùª∏d íFÉ°üfh ájQÉŒ
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151286 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 16 áÄØdG »`a
äGQƒ°ûæe ,ájójôH äÉbÉ£H ,á«°SÉWôb á«∏«dO äÉbÉ£H ,äÉbÉ£H ,ôcGòJ ,IÒÑc äÉfÓYEG
äÉbÉ£Ñd á«FÉHô¡c ÒZ äÉ©HÉW ,ájQhO ájQÉÑNEG äGô°ûf ,áÄæ¡J äÉbÉ£H ,äÉÑ«àc ,áYƒÑ£e
.äGô°ûf ,¿ÉªàF’G
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151290 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 39 áÄØdG »`a
Ëó≤Jh ,π≤ædG äÉeóN ájÉª◊ ,ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™∏`°ùdG øjõîJh ∞«∏¨Jh π`≤ædG
≥FÉKhh ôØ°ùdG äGÒ°TCÉJ Ö«JôJh ,ôcGòàdG QGó°UEG äÉeóN ,∂dP ¤EG Éeh ,äÓMôdG äÉeóN
.êQÉÿG ¤EG ôØ°ù∏d ôØ°ùdG
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151295 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
,á∏é°ùe Üƒ°SÉM äÉ«›ôH ,Üƒ°SÉ◊G π«¨°ûàd á∏é°ùe èeGôH ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM èeGôH
.πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH
çQE’Gh ™jQÉ°ûª∏d É«∏©dG áæé∏dG :º``````````````````````````````````°SÉH
ájô£b :á`````````````````````````«°ùæ÷G
ô£b ,áMhódG - 62022 :Ü.¢U ,¢û«fQƒµdG ´QÉ°T ,´óÑdG êôH :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2021/12/23 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151620 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 9 áÄØdG »`a
äÉ«›ôH äÉ≤«Ñ£J ,πjõæà∏d á∏HÉb äÉ«›ôH Üƒ°SÉM èeGôH ,á∏é°ùe Üƒ°SÉM äÉ«›ôH
.πjõæà∏d á∏HÉb ,Üƒ°SÉ◊G
∂fG ,∑hQ ∑ÓH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG ,10022 ∑Qƒjƒ«f ,∑Qƒjƒ«f ,âjÎ°S óæµ°S 52 â°ùjG 40 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151621 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 36 áÄØdG »`a
,äGQÉ≤©dGh á«`aô°üŸG ∫ÉªYC’Gh ÚeCÉàdG ‹ÉŸG º««≤àdG ,ÖFGô°†dG ôjó≤J ,‹OÉÑàdG πjƒªàdG
,á«dÉŸG äÉeƒ∏©ŸG ,á«dÉe äGQÉ°ûà°SG ,‹ÉŸG π«∏ëàdG ,á«dÉŸG ¥GQhC’G Iô°ùª°S ,á«dÉŸG IQGOE’G
™bGƒe ≥jôW øY á«dÉe äÉeƒ∏©e Ò`aƒJ ,á«dÉŸG ¥GQhC’G Iô°ùª°S äÉeóN ,á°UQƒÑdG QÉ©°SCG
.stocks and bonds brokerage ,∫GƒeCG QÉªãà°SG ,âfÎfE’G
∂fG ,∑hQ ∑ÓH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG ,10022 ∑Qƒjƒ«f ,∑Qƒjƒ«f ,âjÎ°S óæµ°S 52 â°ùjG 40 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151622 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 42 áÄØdG »`a
äÉ«›ÈdG ,øjôNBÓd âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y ™bGƒŸG áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG ,Üƒ°SÉM èeGôH ÒLCÉJ
¢Sô¡a º«ª°üJh AÉ°ûfEG ,á«HÉë°ùdG áÑ°Sƒ◊G ,äÉfÉ«Ñ∏d ÊhÎµdEG øjõîJ ,SaaS äÉeóîc
.äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ äÉeóN Ò¨dG ídÉ°üd ÊhÎµdEG ™bƒe ≈∏Y äÉeƒ∏©ª∏d
∂fG ,∑hQ ∑ÓH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG ,10022 ∑Qƒjƒ«f ,∑Qƒjƒ«f ,âjÎ°S óæµ°S 52 â°ùjG 40 :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
-181-

(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151623 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 25 áÄØdG »`a
á«£ZCG äÉ©Ñb ,áë£°ùe Iôjóà°ùe äÉ©Ñb äÉ¡jÒH ,Ωó≤dG ¢SÉÑd ,äGQÉ«°ùdG »≤FÉ°S ¢ùHÓe
äÉ©Ñb ,áÄaóà∏d äÉbÉj ,¢ùHÓª∏d ä’É«°T ,Ωó≤dG ¢SÉÑd ±GôWCG ,á«`Ø°üf ájòMCG ,¢SCGô∏d
,äGÎ°S ,∫PÉÑe ,ä’É°T ,äÉ©Ñb ,πcÉ«g ôWCG ,¢ùHÓe ¢ùfGôH ,á«fÉàc ¢ùHÓe ,á≤«°V
,ä’òH ,á≤«°V ÜGƒKCG ,äÉ©Ñb ,¢ùHÓe ,ΩÉªcC’G - IÒ°üb ¿É°üªb ,¢ü«ª≤dG Qó°U ,¿É°üªb
ájòMCG ,äGQGó°U ,á«ª°SQ äÉ©Ñb ,Ωó≤dG Iôµd ájòMCG ,¿É°üªb äÉbÉj ,á°ùÑdCG ƒµjôJ ,áë°ThCG
,ÒfÉæJ ,¢ùHÓe ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCG ,¥É°ù∏d á«£ZCG äÉbÉªW ,∞WÉ©e ,á«fóÑdG á°VÉjô∏d
äÉYGQP ,¢ùHÓe øjó«dG áÄaóàd á«£ZCG ,¢ùHÓe π«jGôe ,á°VÉjô∏d ¿É°üªb ,Ωóî∏d AÉjRCG
πjhGô°S ,∫OÉæ°U ,ÚJÉ°ùa ,ÅWÉ°û∏d ájòMCG ,ÅWÉ°û∏d ¢ùHÓe ,±ÉØNCG ,ÜÉ«ãdG øe AGõLCG
,¥QƒdG øe áYƒæ°üe ÒZ ∫ÉØWCÓd äÉjQó°U ,¢ùHÓe äÉà«cÉL ,á«eÉ¶f äGõH ,á«∏NGO
,á«∏NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe ,á°ùæ∏≤e äÉà«cÉL ,¢ùHÓe ¢SCGQ á£HQCG ,á°VÉjô∏d ájòMCG ,ájòMCG
¢ùHÓe ,äÉMôW ,ájó∏L ¢ùHÓe ,ó∏≤e ó∏L øe ¢ùHÓe ,áÑbô∏d πjOÉæe áeôﬂ πjOÉæe
äÉ©Ñb ,á°†jôY ≥æY äÉYÉØd áàµ°SG ,äÒ°T - »J ºc ∞°üf ¿É°üªb ,ájôµæàdG äÓØë∏d
.Rƒ∏H ÚJÉ°ùa ,πjhGô°ùdG ≥«°V ∫É£æH ,Ωƒf á©æbCG ,∂ª°ùdG ó«°üd äGQGó°U ,ΩÉªëà°SG
óàª«d èæjódƒg »µfƒe ¢SGôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,450676 :Ü.¢U ,6 ≈æÑe ,103 h 102 Öàµe ,∑QÉH ófƒÁGO ófG ódƒL GP :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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151624 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
äÉbÓ©dG ,¿ÓYEGh ájÉYO ,ájQÉéàdG äÉeƒ∏©ŸG ä’Éch äÉeóN ,∫ÉªYC’G IQGOEG »`a IóYÉ°ùŸG
äGQÉ°ûà°SG ,¿ÓYE’Gh ájÉYódG ä’Éch äÉeóN ,¿ƒjõØ∏àdG ÈY ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ,áeÉ©dG
ÊÉæa ∫ÉªYCG IQGOEG ,¥OÉæØdG ∫ÉªYCG IQGOEG ,∫ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ŸG ,á«æ¡ŸG ∫ÉªYC’G
.á«fÓYEGh ájQÉŒ äÉjÉ¨d á«æ¡e ¢VQÉ©e º«¶æJ ,AGOC’G
óàª«d èæjódƒg »µfƒe ¢SGôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,450676 :Ü.¢U ,6 ≈æÑe ,103 h 102 Öàµe ,∑QÉH ófƒÁGO ófG ódƒL GP :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151625 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 41 áÄØdG »`a
¢VhôY º`` jó≤J ,∞«°†ŸG äÉeóN ,»gÓŸG ≥FGóM äÉeóN
,¬«`aÎdG hCG º«∏©à∏d äÉ°ùaÉæŸG hCG äÉjQÉÑŸG º«¶æJ ,∑Ò°ùdG
êÉàfE’G ,äÉYƒæŸG ¢VhôY º«eó≤J ,¿ƒjõØ∏àdGh ƒjOGôdG èeGôH êÉàfEG ,ƒjOGôdÉH ¬«`aÎdG
äÉgƒæjRÉµdG äGõ«¡Œ Ò`aƒJ ,á«°VÉjQ äÓ«¡°ùJ Ò`aƒJ ,ÊƒjõØ∏àdG ¬«`aÎdG ,»Mô°ùŸG
,¬«`aÎdG øY äÉeƒ∏©e ,ƒµ°ùjódG äÉeóN ,º«∏©àdG hCG ¬«`aÎ∏d …OGƒædG äÉeóN ,IôeÉ≤ª∏d
ábÉ«∏dG äÉÑjQóJ á«ë°üdG …OGƒædG äÉeóN ,á«ª«∏©J hCG á«`aÉ≤K äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ
º«¶æJ ,á«M äÉ«∏«ã“ ¢VôY ,¬«`aÎ∏d äÓ£©dG äGôµ°ù©e äÉeóN ,á«ë°üdGh á«fóÑdG
äGó©e ÒLCÉJ ,ΩÉªéà°S’G øY äÉeƒ∏©e ,¬«`aôJ äÓØM º«¶æJ ,á«°VÉjôdG äÉjQÉÑŸG
-183-

(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

,á«Mô°ùŸG ¢Vhô©∏d óYÉ≤ŸG õéM ,á«°VÉjôdG äGôµ°ù©ŸG äÉeóN ,äÉÑcôŸG GóY á°VÉjôdG
,äÓØ◊G …ó¡©àe äÉeóN ¢Vhô©dG º«¶æJ ,á°übGôdG äÓØ◊G º«¶æJ ,Ö«°üfÉ«dG º«¶æJ
,Üƒ°SÉM áµÑ°T øe Iô°TÉÑe áeó≤ŸG ÜÉ©dC’G äÉeóN ,á«∏°ùàdG äÉYÉb äÉeóN Ëó≤J
,¬«`aôJ ôcGòàdG ä’Éch äÉeóN ,ƒjó«`ØdG áWô°TCG π«é°ùJ ,á«∏«d …OGƒf ,»chQÉµdG äÉeóN
á«fƒjõØ∏àdG èeGÈdG Ò`aƒJ ,ÊÉZC’G Ωó≤e äÉeóN ,á«≤«°SƒŸG äÓØ◊G IQGOEGh º«¶æJ
.Ö∏£dG Ö°ùëH ƒjó«`ØdG åH äÉeóN ∫ÓN øe πjõæà∏d á∏HÉ≤dG ÒZ
óàª«d èæjódƒg »µfƒe ¢SGôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,450676 :Ü.¢U ,6 ≈æÑe ,103 h 102 Öàµe ,∑QÉH ófƒÁGO ófG ódƒL GP :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151626 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
ø`` jƒªàdG ,∫õ`` ædGh ¥OÉæ``ØdG á`` eÉbEG Ú`` eCÉJ Ö`` JÉµe äÉ`` `eóN
,äÉ`` jÒàaÉµdG äÉ`` `eóN ,»`` gÉ≤ŸG äÉ`` eóN ,ÜGô`` °ûdGh ΩÉ``©£dÉH
øcÉeCG äÉeóN ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG ÒLCÉJ ,äÉæ«àfÉµdG á∏≤æàŸG hCG áàbDƒŸG ºYÉ£ŸG äÉeóN
ºYÉ£e äÉeóN ,¥OÉæØdG »`a õé◊G ,ºYÉ£ŸG äÉeóN ,¥OÉæØdG äÉeóN ,ìÉ«°ùdG áeÉbEG
,äGQÉÑdGh äÉfÉ◊G äÉeóN ,áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG Ëó≤J ºYÉ£e äÉeóN ,á«JGòdG áeóÿG
¥OÉæØdG äÉeóN ,áàbDƒŸG áeÉbE’G øcÉeCG õéM ,áeÉbEG øcÉeCG äÓ£©dG äÉª«ﬂ äÉeóN
.º«ÿG ÒLCÉJ ,äÉYÉªàL’G ±ôZ ÒLCÉJ ,äÓ«JƒŸG IÒ¨°üdG
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óàª«d èæjódƒg »µfƒe ¢SGôH :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
,450676 :Ü.¢U ,6 ≈æÑe ,103 h 102 Öàµe ,∑QÉH ófƒÁGO ófG ódƒL GP :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

151627 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 3 áÄØdG »`a
,∞«¶æà∏d äÉØ¶æÃ áHô°ûe ¢TÉªb ™£b ,á«∏«ªŒ ,ø°Tƒd ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh πjOÉæe
.π«ªéàdG OGƒe ádGRE’ äGô°†ëà°ùÃ á∏∏Ñe πjOÉæe
»æÑeƒc πÑeÉL ófBG ÎchôH GP :º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
äÉj’ƒdG ,45202 ƒjÉghCG ,»JÉæ«°ùæ«°S ,GRÓH πÑeÉL ófBG ÎchôH ¿h :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
á«µjôeC’G IóëàŸG
2022/1/5 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

-185-

(1433) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

151725 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 31 áÄØdG »`a
âØ∏dG πØK ,Qƒ«£∏d ΩÉ©W ,á÷É©e ÒZ ÜƒÑM QhòH ,ádÉîf ,äÉ`` fGƒ«ë∏d á`` «FGòZ OGƒ`` e
ΩÉ©W ,äÉfGƒ«◊G ájƒ≤àd ∞∏Y ,∞∏©∏d RQCG ¥ƒë°ùe ,á«°TÉŸG Úª°ùàd äGô°†ëà°ùe ,á«°TÉª∏d
AGôØ°üdG IQòdG πØK ,AGôØ°U IQP ,ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ∫ÓZ ,ÜƒÑM ∫ÓZ ,á«°TÉª∏d
∑Ó¡à°SÓd á◊É°U QhòL ,á«°TÉŸG Úª°ùàd ¢ùjôg ,∞∏Y ¢ûb ,äÉfGƒ«ë∏d ≥«bO ,á«°TÉª∏d
,ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ÜƒÑ◊G á÷É©e øe ájƒfÉK äÉéàæe ,á«M øLGhO ,ÊGƒ«◊G
áÑLh ¿ÉàµdG QòH ,ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ¿ÉàµdG QòH ,ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd ∂ª°ùdG ≥«bO
.áØ«dC’G äÉfGƒ«ë∏d ΩÉ©W ,ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd íª≤dG QhòH ,ÊGƒ«◊G ∑Ó¡à°SÓd
Ω.Ω.¢T á«FGò¨dG OGƒª∏d á«ŸÉ©dG ácô°ûdG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¥RGôdGóÑY RGÒ°TÉfC’G ∂∏e ,IóMƒdG ´QÉ°T ∞∏N ,¤hC’G á«YÉæ°üdG :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ábQÉ°ûdG ,4115 :Ü.¢U
2022/1/11 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ∏ª∏d ádGõZ ƒHCG :π```````````«cƒdG º````````°SG
¿ÉªY áæ£∏°S ,112 :Ü.Q 2366 :Ü.¢U :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
151832 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 35 áÄØdG »`a
.á«ÑàµŸG ∞FÉXƒdG ,…QÉéàdG •É°ûædG Ò«°ùJ ,∫ÉªYC’G IQGOEG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
ájQÉéàdG ÂÉ¨ŸG :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/1/13 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ
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152311 :ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG π«é°ùJ Ö∏W
:äÉeóÿG/™∏°ùdG πLCG øe 43 áÄØdG »`a
.ºYÉ£ŸG äÉeóN
á«ŸÉ©dG ïHÉ£ŸG º«gÉØe :º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY :á`````````````````````````«°ùæ÷G
¿ÉªY áæ£∏°S :¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2022/2/1 :Ö∏£dG Ëó≤J ïjQÉJ

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151634 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري العقارات� ،إدارة العقارات.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة الرائد للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 114 :ر.ب� ,234 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151476 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة قيا�س حم�ض البطاريات (بدالت الغو�ص و�أقنعة الغوا�صني و�سدادات الأذن
للغوا�صني وم�شابك الأنف للغوا�صني وال�سباحني وقفازات للغوا�صني وجهاز التنف�س
لل�سباحة حتت املاء� ،أجهزة �إطفاء احلرائق� ،أجهزة املالحة للقوارب ،واجهات احلا�سوب
البينية ،الربامج احلا�سوبية لت�صميم واجهات امل�ستخدم ،الأجهزة املزودة ببطاريات
كهربائية املت�صلة ال�سلكيا والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بعد
لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة ،الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا
والتي تت�ضمن برجميات وبرامج ثابتة قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء
املخزنة التي يتم توفـريها من �أو الى �شبكة طاقة كهربائية �أو �أي م�صدر �آخر لتوليد الطاقة
الكهربائية لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء وتلبية حاجاتها و�أهداف ا�ستخدامه� ،أجهزة �إنذار
�صوتية (الربجميات احلا�سوبية ملراقبة عملية تخزين وتفريغ الطاقة املخزنة من و�إلى
تلك الأجهزة املزودة ببطاريات كهربائية املت�صلة ال�سلكيا وحت�سينها وتنظيمها ،البطاريات
لتزويد حمركات املركبات الكهربائية بالطاقة الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية
املثبتة على احلائط ل�شحن املركبات الكهربائية ،مو�صالت الطاقة الكهربائية املحمولة
القابلة للتو�صيل ل�شحن املركبات الكهربائية ،الربجميات القابلة للتنزيل ب�شكل تطبيق
متنقل ملراقبة ال�شحنة الكهربائية وحالة املركبات والتحكم بها عن بعد ،الربجميات القابلة
للتنزيل ب�شكل برجميات �أنظمة ت�شغيل املركبات� ،أجهزة املالحة للمركبات (كمبيوتر
طبلوين)� ،أجهزة حتديد موقع املركبات وا�سرتدادها املربجمة ال�ستخدام نظام حتديد
املواقع العاملي واالت�صاالت اخللوية� ،أجهزة �إنذار (�أجهزة اال�سترييو ،برجميات احلا�سوب
القابلة للتنزيل للتحكم فـي الأجهزة ال�صوتية ،منافذ �شحن يو ا�س بي ال�ستخدامها داخل
املركبات ،مفاتيح التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد فـي عمل وحالة الأجهزة
�أو الأنظمة الكهربائية وامليكانيكية الأخرى وحتديدا �أنظمة البطاريات والأمن والإ�ضاءة
واملتابعة والأمن� ،أنظمة حتديد موقع املركبة وتتبعها و�أمنها ت�شتمل على هوائي وجهاز
�إر�سال ال�سلكي يتم و�ضعها فـي املركبة ،معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا
مكربات ال�صوت لأنظمة ال�سيارات ال�صوتية� ،أدوات املالحة للمركبات (كمبيوتر طبلوين)،
عد�سات م�ضخمة البطاريات املعدة للمركبات ،الأجهزة الكهربائية وحتديدا حمطات
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ال�شحن ل�شحن املركبات الكهربائية� ،أجهزة حتليل حمركات املركبات املحو�سبة ،و�صالت
ال�ستخدامها مع املركبات ،حموالت التيار الكهربائي ال�ستخدامها مع املركبات ،الو�صالت
الكهربائية ال�ستخدامها مع املركبات ،حموالت كهربائية� ،أغطية حمول كهربائي مانعة
لت�سرب املاء ،قوارب جناة ،بو�صالت بحرية ،حمددات عمق البحر ،عوامات انقاذ وعوامات
دليلية وعوامات �إ�شارة ،ثياب�/سرتات انقاذ� ،أجرا�س �إنذار كهربائية �أجهزة الراديو املعدة
للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة� ،أجهزة �شحن البطاريات ال�ستخدامها مع بطاريات
املركبات� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية املزودة بتقنية التجميع والعر�ض لتتبع
حالة جميع �أنواع املركبات فـي البيئات املحلية وتعقبها ،بطاريات كهربائية لل�سيارات،
معدات �سالمة ال�سيارة وحتديدا �أجهزة املراقبة الإلكرتونية ل�ضغط الإطارات� ،شواحن
بطاريات الهواتف اخلليوية ال�ستخدامها داخل املركبات� ،أجزاء حمركات املركبات وحتديدا
منظمات احلرارة (ثريمو�ستات) ،معدات �إر�سال وا�ستقبال ال�صوت للمركبات وحتديدا
�أجهزة ال�سرتيو ومكربات ال�صوت وم�ضخمات ال�صوت واملعادالت و�أجهزة التقاطع وعلب
مكربات ال�صوت ،مكربات �صوت ال�سلكية ،مكربات ال�صوت ،بطاريات كهربائية للمركبات
الأجهزة والأدوات العلمية واخلا�صة بالأبحاث واملالحة وامل�سح والت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي وال�سمعي الب�صري واملرئي و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة والك�شف والأختبار
والتحقيق والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو
التحكم فـي توزيع الطاقة الكهربائية �أو ا�ستخدامها ،الأجهزة والأدوات لت�سجيل ال�صوت
�أو ال�صور �أو البيانات ونقلها ون�سخها �أو معاجلتها ،الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل
والربجميات احلا�سوبية وو�سائط ت�سجيل وتخزين رقمية �أو تناظرية فارغة ،الآليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد والآالت احلا�سبة� ،أجهزة الكمبيوتر
و�أجهزة الكمبيوتر الطرفـية.
با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان �أي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148314 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات (جهاز لت�سجيل ونقل �أو ا�ستن�ساخ ال�صوت �أو ال�صور ،معدات معاجلة
البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر ،تطبيقات برجمية ،برامج تطبيقات الهاتف
املحمول ،برامج اجلوال).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شانيل تكنولوجيز م.م.ح /م�ؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ،املكتب رقم �إف زد جيه �أوه �إيه ،1813دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148315 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت التلفونية (االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا فـي ذلك خدمات �شبكة
االت�صاالت املتنقلة ،توفـري وقت البث خلدمات االت�صاالت ،خدمات الهاتف املحمول،
خدمات االت�صاالت املتنقلة ،نقل املكاملات الهاتفـية ،فح�ص املكاملات و�إعادة توجيه املكاملات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شانيل تكنولوجيز م.م.ح /م�ؤ�س�سة منطقة حرة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ،املكتب رقم �إف زد جيه �أوه �إيه ،1813دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148320 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حقائب �سفرية (حقائب ال�سفر ،حقائب ال�سفر ،حقائب الظهر ،حقائب الظهر ،احلقائب
املدر�سية ،حقائب البدالت ،حقائب اليد ،حقائب اليد ،املحافظ ،حقائب البدالت ،احلقائب
ال�صغرية ،احلقائب امللحقة ،احلقائب ،حقائب الغرور� ،أ�صناف الأمتعة و�أجزائها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سفاري �إند�سرتيز (�إنديا) ليمتد� /شركة هندية ذات م�سئولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان ،303-302 :ايه وينغ ،ذا كوبي� ،إم .فـي .رود ،مارول� ،أندهريي (�إي)،
مومباي ،ماهارا�شرتا  ,400059الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/5 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148488 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم (التعليم ،التدري�س والتدريب ،تقدمي درو�س عرب الإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثينك �آند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي بي �سي نوليدج بارك� 2 ،4/1 ،إن دي فلور ،تاور دي ،بانرغاتا مني
روود ،باجنلور  ،560029 -كارناتاكا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148490 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل (تطبيقات الكمبيوتر التعليمية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثينك �آند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي بي �سي نوليدج بارك� 2 ،4/1 ،إن دي فلور ،تاور دي ،بانرغاتا مني
روود ،باجنلور  ،560029 -كارناتاكا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148494 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتبية والتعليم (التعليم ،التدري�س والتدريب ،تقدمي درو�س عرب الإنرتنت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثينك �آند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي بي �سي نوليدج بارك� 2 ،4/1 ،إن دي فلور ،تاور دي ،بانرغاتا مني
روود ،باجنلور  ،560029 -كارناتاكا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148496 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق (الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات
�أخرى ،املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق
امل�ستعملة فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين،
الآالت الكاتبة واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة)،
مواد التغليف البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات
(الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثينك �آند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي بي �سي نوليدج بارك� 2 ،4/1 ،إن
دي فلور ،تاور دي ،بانرغاتا مني روود،
باجنلور  ،560029 -كارناتاكا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148498 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل (تطبيقات الكمبيوتر التعليمية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثينك �آند لرين برايفـيت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي بي �سي نوليدج بارك� 2 ،4/1 ،إن
دي فلور ،تاور دي ،بانرغاتا مني روود،
باجنلور  ،560029 -كارناتاكا ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148500 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات (جهاز معاجلة البيانات ،بطاريات كهربائية� ،أ�سالك كهربائية،
رقائق للدوائر املتكاملة ،دوائر متكاملة ،املكثفات ،حموالت (كهرباء) ،معدات الت�شغيل
الآيل ملحطة الطاقة ،بطاريات كهربائية ،البطاريات ال�شم�سية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترينا �سولر كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب 2 .ترينا رود ،ترينا بي فـي بارك ،ك�سينبيي دي�سرتيكت،
�شانغزهو ،جيانغ�سو  ،213031ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148793 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مفا�صل جتبريية (�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون
و�أ�سنان ا�صطناعية� ،أدوات جتبري ،مواد خياطة �أو درز اجلروح).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابيل ميد للتجارة �ش.ذ.م.م� /شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل رقم  ،6ملك عي�سى عبداهلل حممد بوحميد ،نايف ،دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148855 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات (معدات معاجلة البيانات ،مبا فـي ذلك �آالت احل�ساب و�أجهزة
الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر ،برنامج ال�شات بوت للكمبيوتر ،برجميات االت�صال لتوفـري
الو�صول �إلى الإنرتنت ،برامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة ،برامج الكمبيوتر
للإدارة املالية والتخطيط وجتميع احل�سابات وامليزنة ،الأجهزة والأدوات الكهربائية
والإلكرتونية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واالت�صاالت� ،أجهزة و�أدوات ات�صال البيانات،
مبا فـي ذلك الأجهزة الإلكرتونية املحمولة للو�صول �إلى الإنرتنت ال�سلكيا ،جهاز لت�سجيل
ال�صوت �أو ال�صور �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها� ،أجهزة و�أدوات ملعاجلة ونقل وتخزين وت�سجيل
وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون فـي �شكل بيانات م�شفرة �أو ن�صو�ص �أو �صور
بيانية �أو فـيديو �أو مزيج من هذه التن�سيقات) ،بطاقات هوية ممغنطة (�أجهزة و�أدوات
ومعدات معاجلة ال�صور ،منتجات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا فـي ذلك �أجهزة
التحكم فـي الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي �أنظمة االت�صاالت الال�سلكية� ،أجهزة التوجيه،
�أجهزة املودم ،البطاقات امل�شفرة مغناطي�سيا ،بطاقات ذكية ،الهولوغرام ،و�سائط لتخزين
املعلومات والبيانات وال�صور وال�صوت ،بطاقات ممغنطة فارغة وم�سجلة م�سبقا ،بطاقات
حتتوي على معاجلات دقيقة ،بطاقات الدوائر املتكاملة ،بطاقات التعريف الإلكرتونية،
بطاقات الهاتف ،بطاقات االئتمان الهاتفـية ،بطاقات االئتمان ،بطاقات اخل�صم ،حامالت
البيانات املغناطي�سية والرقمية والب�صرية وو�سائط الت�سجيل والتخزين (فارغة وم�سجلة
م�سبقا)� ،أقرا�ص الت�سجيل� ،أقرا�ص م�ضغوطة� ،أقرا�ص وو�سائط الت�سجيل الرقمية
الأخرى ،و�سائط ميكن قراءتها �آليا ،الفـيديو الرقمي والبيانات (القابلة للتنزيل) املقدمة
من قاعدة بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت ،امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية� ،أجهزة و�أدوات
ا�ستقبال و�إر�سال عرب الأقمار ال�صناعية) ،جهاز مراقبة الأطفال (جهاز لتنزيل ال�صوت
والفـيديو والبيانات من الإنرتنت� ،أجهزة و�أدوات التلفزيون� ،أجهزة �إر�سال وا�ستقبال البث
الإذاعي والتلفزيوين ،جهاز للو�صول �إلى الربامج املذاعة �أو املنقولة ،الدوائر الإلكرتونية
املربجمة لنقل البيانات ،الأجهزة والأدوات الإلكرتونية واملالحية عرب الأقمار ال�صناعية،
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مبا فـي ذلك �أنظمة حتديد املواقع العاملية ،الهواتف ،الهواتف املحمولة ،هواتف ال�سلكية،
ملحقات الهاتف ،مبا فـي ذلك �أ�سالك الهاتف والبطاريات ،املنتجات الإلكرتونية ،مبا فـي
ذلك �أجهزة ا�ستقبال ال�صور الرقمية ،مقرنات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،املقاب�س
املعيارية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال� ،أجهزة الإر�سال
واال�ستقبال الال�سلكية ،هواتف امل�ؤمترات عن بعد� ،آالت الرد على الهاتف ،هواتف الإنرتنت،
الهواتف الال�سلكية� ،سماعات وهوائيات للهواتف الال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة و�أدوات
االت�صال للو�صول �إلى الإنرتنت الال�سلكي والتب�سيط عرب الإنرتنت)� ،آالت الرد على
املكاملات الهاتفـية (�أجهزة بدون ا�ستخدام اليدين لهواتف ال�سيارات والهواتف املحمولة،
حوامل �سماعة الهاتف فـي ال�سيارة ،حامالت الهاتف املحمول ،الأجزاء والتجهيزات املدرجة
فـي الفئة للب�ضائع املذكورة �أعاله� ،أجهزة و�أدوات علمية ،وبحرية ،وم�سحية ،وت�صويرية،
و�سينمائية ،وب�صرية ،ووزن ،وقيا�س ،و�إ�شارات ،وفح�ص �إ�شراف و�أجهزة و�أدوات تعليمية
لإنقاذ احلياة� ،أجهزة و�أدوات لتو�صيل الكهرباء �أو تبديلها �أو حتويلها �أو جتميعها �أو
تنظيمها �أو التحكم فـيها� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية ،جهاز �إطفاء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد� /شركة
جنوب �إفريقية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب
�أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148856 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والأعالن عرب التلفزيون (خدمات الدعاية والرتويج ،خدمات بطاقة الوالء،
تنظيم وت�شغيل و�إدارة خمططات والء العمالء ،تنظيم املبيعات والرتويج خلطط احلوافز
وت�شغيلها والإ�شراف عليها ،خدمات البيع بالتجزئة واجلملة واالمتياز والت�سويق ،عر�ض
للبيع وبيع الب�ضائع فـي جتارة التجزئة واجلملة ،اجلمع ،ل�صالح الآخرين ،بني جمموعة
متنوعة من ال�سلع واخلدمات التي متكن العمالء من عر�ض و�شراء تلك ال�سلع واخلدمات
ب�سهولة ،مبا فـي ذلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر �أو
الإنرتنت �أو ال�شبكات الإلكرتونية الأخرى ،توفـري من�صات عرب الإنرتنت لبيع و�شراء
ال�سلع واخلدمات ،تنظيم املعار�ض و�إدارتها لأغرا�ض جتارية� ،إدارة �أعمال� ،إدارة الأعمال،
البحوث التجارية� ،إ�سرتاتيجية الأعمال وخدمات التخطيط ،املعلومات واخلدمات
اال�ست�شارية ،التنب ؤ� االقت�صادي والت�سويق و�أبحاث ال�سوق وحتليل ال�سوق وخدمات امل�سح،
ن�شر املعلومات ،جتميع املعلومات الإح�صائية ،توفـري املعلومات التجارية ،توفـري خدمات
الدليل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد� /شركة
جنوب �إفريقية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148857 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني (ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون النقدية ،اخلدمات امل�صرفـية مبا فـي ذلك املنزل
والإنرتنت واخلدمات امل�صرفـية عن بعد ،رعاية مالية ،خدمات الت�أمني والتمويل مبا فـي
ذلك اخلدمات املقدمة عرب الإنرتنت �أو �أي �شبكة �إلكرتونية �أخرى ،خدمات اخل�صم مبا
فـي ذلك خدمات بطاقات اخل�صم� ،إ�صدار وا�سرتداد الرموز والق�سائم والنقاط� ،إ�صدار
رموز ذات قيمة كمكاف�أة على والء العمالء ،تقدمي النقد واخل�صومات الأخرى كجزء
من برنامج والء العمالء ،خدمات بطاقات االئتمان ،خدمات بطاقة ال�شحن ،خدمات
بطاقات ال�شراء املدفوعة م�سبقا ،مبا فـي ذلك معاجلة املدفوعات الإلكرتونية التي
تتم من خالل البطاقات املدفوعة م�سبقا ،خدمات الت�أمني والتمويل وال�ضمان املتعلقة
ب�أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،توفـري اخلدمات املالية الإلكرتونية وعرب
الإنرتنت ،مبا فـي ذلك خدمات حتويل الأموال الإلكرتوين ومرافق املعامالت النقدية
الآمنة عرب الإنرتنت) 00360113 ،توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت
(توفـري بوابة �إلكرتونية على الإنرتنت فـي جمال املعامالت املالية ومعاجلة املدفوعات،
معاجلة املعامالت املالية عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ،توفـري خيارات دفع متعددة عن طريق
املحطات الإلكرتونية التي يديرها العميل واملتاحة فـي املوقع فـي متاجر البيع بالتجزئة،
توفـري معلومات اال�ستثمار و�إدارة الأموال� ،إدارة الأموال واال�ستثمارات ،معلومات الأ�سهم
وال�سندات وال�سندات وخدمات الو�ساطة ،توفـري املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة
بال�ش�ؤون النقدية واخلدمات املذكورة �أعاله ،مبا فـي ذلك توفـري املعلومات من قاعدة
بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت �أو �أي �شبكة �إلكرتونية �أخرى ،توفـري املعلومات وامل�شورة
للم�شرتين املحتملني لل�سلع والب�ضائع ،وكل ذلك متعلق ب�شروط الدفع والت�أمني� ،ش�ؤون
العقارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد� /شركة
جنوب �إفريقية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/26 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم148994 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت الدعاية والإعالن (خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال
وتفعيل الن�شاط املكتبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اعمل بزن�س للأغذية وامل�شروبات (هيلثي
اند تي�ستي)� /شركة قائمة ومنظمة مبوجب
قوانني م�صر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :م�صرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 12,13 :أ �شارع �أحمد كامل ،املعادي اجلديدة،
املعادي ،القاهرة ,م�صر
تاريخ تقدمي الطلب2021/9/29 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149618 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عقاقري لغايات طبية (�أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات
كيماوية �صيدالنية ،عقاقري للأغرا�ض الطبية ،م�ستح�ضرات بيولوجية للأغرا�ض الطبية،
م�ستح�ضرات كيميائية للأغرا�ض ال�صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية للأغرا�ض الطبية،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان ،امل�ستح�ضرات البيولوجية لعالج ال�سرطان،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض الفـريو�سية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للوقاية من
ال�سرطان وعالجه ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للوقاية من ال�سرطان وعالجه� ،أدوية لعالج
الأمرا�ض الفـريو�سية ،م�ضادات الفـريو�سات ،م�ستح�ضرات عالجية لعالج اجللد ،م�ستح�ضرات
منو ال�شعر الطبية ،عوامل تثبيط الورم ،مواد غذائية مكيفة لال�ستخدام الطبي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوزهو كينتور فارما�سوتيكالز� ،إنك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب� ،20.سونغبي رود� ،سوزهو �إندا�سرتيال بارك� ،سوزهو �سيتي،
جيانغ�سو بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/10/27 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149736 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكمالت غذائية من الربوتني (مكمالت غذائية ،مكمالت قوتية ،مكمالت غذائية �صحية،
مكمالت ع�شبية ،مكمالت معدنية ،مكمالت الفـيتامينات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هوم نيوتري�شن� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 750 :إن �سان فـي�سنت بوليفارد� ،سويت  ،1550وي�ست هوليوود،
كاليفورنيا  ،90069الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149747 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة الإ�ستقبال والإر�سال (و�سائط ميكن قراءتها �آليا،
الفـيديو الرقمي والبيانات (القابلة للتنزيل) املقدمة من قاعدة
بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت ،امل�ساعدات الرقمية ال�شخ�صية،
�أجهزة و�أدوات ا�ستقبال و�إر�سال عرب الأقمار ال�صناعية ،جهاز
لتنزيل ال�صوت والفـيديو والبيانات من الإنرتنت� ،أجهزة و�أدوات التلفزيون� ،أجهزة �إر�سال
وا�ستقبال البث الإذاعي والتلفزيوين ،جهاز للو�صول �إلى الربامج املذاعة �أو املنقولة،
الدوائر الإلكرتونية املربجمة لنقل البيانات ،الأجهزة والأدوات الإلكرتونية واملالحية
عرب الأقمار ال�صناعية ،مبا فـي ذلك �أنظمة حتديد املواقع العاملية ،الهواتف ،الهواتف
املحمولة ،هواتف ال�سلكية ،ملحقات الهاتف ،مبا فـي ذلك �أ�سالك الهاتف والبطاريات ،املنتجات
الإلكرتونية ،مبا فـي ذلك �أجهزة ا�ستقبال ال�صور الرقمية ،مقرنات االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية املقاب�س املعيارية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال،
�أجهزة الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية ،هواتف امل�ؤمترات عن بعد� ،آالت الرد على الهاتف،
هواتف الإنرتنت ،الهواتف الال�سلكية� ،سماعات وهوائيات للهواتف الال�سلكية والال�سلكية)،
�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد (�أجهزة و�أدوات ات�صال للو�صول �إلى الإنرتنت
-200-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

الال�سلكي والتب�سيط عرب الإنرتنت� ،أجهزة بدون ا�ستخدام اليدين لهواتف ال�سيارات
والهواتف املحمولة ،حوامل �سماعة الهاتف فـي ال�سيارة ،علب الهاتف املحمول ،الأجزاء
والتجهيزات املدرجة فـي الفئة  09للب�ضائع املذكورة �أعاله� ،أجهزة و�أدوات علمية وبحرية
وم�سحية وت�صويرية و�سينمائية وب�صرية ووزن وقيا�س و�إ�شارات وفح�ص (�إ�شراف) و�أجهزة
و�أدوات تعليمية لإنقاذ احلياة� ،أجهزة و�أدوات لتو�صيل الكهرباء �أو تبديلها �أو حتويلها �أو
جتميعها �أو تنظيمها �أو التحكم فـيها� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية،
جهاز �إطفاء ،هواتف ال�سلكية (معدات معاجلة البيانات ،مبا فـي ذلك �آالت احل�ساب
و�أجهزة الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر ،برنامج روبوت الدرد�شة على الكمبيوتر ،برنامج
تطبيق  chatbotعلى الكمبيوتر ،برامج الكمبيوتر وبرامج التطبيقات فـي جمال الذكاء
اال�صطناعي ( ،)AIبرنامج كمبيوتر روبوت املحادثة الذكي اال�صطناعي وبرامج تطبيقات
لتقدمي دعم العمالء وخدمات العمالء ،برنامج روبوت الدرد�شة خلدمة العمالء،
الروبوتات ذات الذكاء اال�صطناعي ،برامج الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي االت�صال والتحكم
فـي الأجهزة الإلكرتونية ب�إنرتنت الأ�شياء ( ،)IoTبرنامج  chatbotعلى الكمبيوتر
لل�سماح للم�ستخدمني ب�إجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب �شبكة كمبيوتر
عاملية ،برامج الكمبيوتر لإدارة املعلومات ال�شخ�صية ،برنامج امل�ساعد ال�شخ�صي برجميات
االت�صال لتوفـري الو�صول �إلى الإنرتنت ،برامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة،
برامج الكمبيوتر للإدارة املالية والتخطيط وجتميع احل�سابات وامليزنة ،الأجهزة والأدوات
الكهربائية والإلكرتونية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية واالت�صاالت ،هواتف حممولة
(�أجهزة و�أدوات ات�صال البيانات ،مبا فـي ذلك الأجهزة الإلكرتونية املحمولة للو�صول �إلى
الإنرتنت ال�سلكيا ،جهاز لت�سجيل ال�صوت �أو ال�صور �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها� ،أجهزة و�أدوات
ملعاجلة ونقل وتخزين وت�سجيل وا�ستقبال وا�سرتجاع البيانات التي تكون فـي �شكل بيانات
م�شفرة �أو ن�صو�ص �أو �صور بيانية �أو فـيديو �أو مزيج من هذه التن�سيقات� ،أجهزة و�أدوات
ومعدات معاجلة ال�صور ،منتجات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا فـي ذلك �أجهزة
التحكم فـي الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي �أنظمة االت�صاالت الال�سلكية� ،أجهزة التوجيه،
�أجهزة املودم ،البطاقات امل�شفرة مغناطي�سيا ،بطاقات ذكية ،الهولوغرام ،و�سائط لتخزين
املعلومات والبيانات وال�صور وال�صوت ،بطاقات ممغنطة فارغة وم�سجلة م�سبقا ،بطاقات
حتتوي على معاجلات دقيقة ،بطاقات الدوائر املتكاملة بطاقات التعريف الإلكرتونية،
بطاقات الهاتف بطاقات االئتمان الهاتفـية ،بطاقات االئتمان ،بطاقات اخل�صم ،حامالت البيانات
املغناطي�سية والرقمية والب�صرية وو�سائط الت�سجيل والتخزين (فارغة وم�سجلة م�سبقا)،
�أقرا�ص الت�سجيل� ،أقرا�ص م�ضغوطة� ،أقرا�ص  DVDوو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد � /شركة
جنوب �إفريقية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب
�أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم149748 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات امل�ؤمترات بالفـيديو (خدمات االت�صاالت ،خدمات االت�صاالت
املتنقلة والثابتة والأقمار ال�صناعية واخللوية واملتنقلة والراديوية،
خدمات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،مبا فـي ذلك خدمات
الهاتف املحمول والربيد ال�صوتي والفاك�س ونقل البيانات ،خدمات االت�صاالت الال�سلكية،
مبا فـي ذلك املكاملات الهاتفـية املحمولة الال�سلكية ،وخطط خدمة الر�سائل الإلكرتونية
ونقل البيانات ،خدمات املرا�سلة ،مبا فـي ذلك �إر�سال وا�ستقبال و�إعادة توجيه الر�سائل
فـي �شكل ن�ص �أو �صوت �أو �صور بيانية �أو فـيديو �أو مزيج من هذه التن�سيقات ،خدمات
املرا�سلة عرب الإنرتنت ،خدمات املرا�سلة املوحدة ،نقل الر�سائل وال�صور مب�ساعدة
الكمبيوتر ،خدمات م�ؤمترات الفـيديو ،خدمات الهاتف املرئي ،خدمات امل�ؤمترات عن
بعد ،خدمات ال�صوت عرب بروتوكول الإنرتنت ( ،)VOIPخدمات الرتحيل خدمات
االت�صاالت الهاتفـية املقدمة عرب بطاقة االت�صال الهاتفـية املدفوعة م�سبقا ،توفـري دقائق
مدفوعة م�سبقا لال�ستخدام على الهواتف املحمولة ،توفـري خدمات االت�صاالت الهاتفـية
واملهاتفة عرب الإنرتنت) ،نقل الر�سائل وال�صور عرب احلا�سوب (جمع الر�سائل الهاتفـية
والهاتفـية املحمولة ونقلها ،واال�ستدعاء الال�سلكي ،وحتويل املكاملات ،وخدمات الرد
على املكاملات والربيد الإلكرتوين للآخرين ،نقل وتو�صيل وا�ستقبال ال�صوت والبيانات
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وال�صور ،خدمات الرتقيم ال�شخ�صي ،ا�ستئجار وت�أجري �أجهزة و�أدوات االت�صاالت والهاتف
واالت�صاالت� ،إعارة �أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية البديلة ،توفـري خدمات
الو�صول �إلى الإنرتنت ،خدمات االت�صاالت لتحديد وتتبع الأ�شخا�ص والأ�شياء ،تتبع
الهاتف املحمول عرب �إ�شارات الأقمار ال�صناعية ،توفـري املعلومات املتعلقة �أو حتديد �أجهزة
و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،توفـري خدمات بروتوكول التطبيقات الال�سلكية،
مبا فـي ذلك تلك التي ت�ستخدم قناة ات�صاالت �آمنة ،توفـري املعلومات املتعلقة �أو حتديد
�أجهزة و�أدوات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،بث �أو نقل الربامج الإذاعية �أو التلفزيونية،
توفـري ات�صاالت االت�صاالت لقواعد بيانات الكمبيوتر �أو الإنرتنت �أو ال�شبكات الإلكرتونية
الأخرى) ،نقل امللفات الرقمية (توفـري الإر�سال الإلكرتوين الال�سلكي لبيانات معامالت
بطاقات االئتمان واخل�صم واملدخرات الإلكرتونية الال�سلكية وبيانات الدفع عرب �شبكة
كمبيوتر عاملية ،توفـري الو�صول �إلى مواقع الويب اخلا�صة بال�صوت والفـيديو والبيانات
الرقمية من قاعدة بيانات �أو الإنرتنت �أو �أي �شبكة �إلكرتونية �أخرى ،دفق املواد ال�سمعية
والب�صرية على الإنرتنت ،خدمات قاعدة بيانات االت�صاالت واالت�صاالت ،مبا فـي ذلك
متكني امل�ستهلك من تنزيل املحتوى الرقمي من �شبكة وخادم �إلى قاعدة بيانات فردية،
توفـري الو�صول �إلى البنية التحتية لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية للم�شغلني الآخرين،
توفـري وت�أجري وقت الو�صول �إلى قواعد بيانات الكمبيوتر ولوحات الإعالنات احلا�سوبية
و�شبكات الكمبيوتر و�شبكات ات�صاالت الكمبيوتر التفاعلية ،اخلدمات اال�ست�شارية
واملعلوماتية واال�ست�شارية املتعلقة بخدمات االت�صاالت املذكورة �أعاله).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إم تي �إن غروب ماندجمنت �سريفـي�سز (بروبريتاري) ليمتد � /شركة
جنوب �إفريقية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جنوب �أفريقيا
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان14 - 216 :تي ات�ش أ�فـينيو ،فـريالند ،رودبورت ،غاوتينغ ،جنوب �أفريقيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150115 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلليب ومنتجات الألبان ،حليب بودرة حليب فـي �شكل م�سحوق ،مدعم �أي�ضا بالفـيتامينات
واملعادن و� /أو الربوتينات ،كرمي فـي �شكل م�سحوق منتجات الألبان وبدائل الألبان ،الزبادي،
امل�شروبات التي حتتوي على منتجات الألبان ،مبا فـي ذلك احلليب املنكه ،م�سحوق احلليب
ل�صنع امل�شروبات ،حليب جمفف لتح�ضري امل�شروبات ،م�سحوق احلليب املنكه ل�صنع امل�شروبات،
اال�ستعدادات ل�صنع �شرب اللنب ،احللويات القائمة على احلليب وجبات خفـيفة من احلليب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آرال فود�س �آ .ام .بي� .آ.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :دمناركية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سوندرهوغ  ،14دي كيه 8260-فـيبي جيه،
 ,8260الدمنارك
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150455 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد غذائية لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات ع�شبية للأغرا�ض الطبية ،املكمالت
الع�شبية العالجية وامل�ستخل�صات الع�شبية العالجية� ،شاي الأع�شاب لال�ستخدام الطبي،
امل�شروبات الع�شبية العالجية الفـيتامينات ،معادن لال�ستهالك الآدمي ،املكمالت الغذائية،
املكمالت الغذائية لال�ستهالك الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رق ـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444092 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
-204-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150457 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،قهوة ا�صطناعية �شاي ،منتجات ال�شاي ،م�ستخل�صات ال�شاي �شاي مثلج� ،شاي مثلج
الغازية وغري الغازية ،م�سحوق مزيج ال�شاي املثلج� ،شاي الأع�شاب غري الطبية واملنقوعة
كاكاو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،املعجنات ،احللويات� ،شوكوالتة،
احللويات ،ب�سكويت ،بوظة ،جليد املاء حلويات جممدة الأع�شاب املحفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444092 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150459 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات غري كحولية ،امل�شروبات الغازية ،م�شروبات ريا�ضية م�شروبات الطاقة املياه
املعدنية والغازية ،ماء منكه امل�شروبات الغازية وغري الغازية ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر
الفاكهة ،ع�صائر اخل�ضار الع�صائر وامل�ستح�ضرات الأخرى غري الكحولية ل�صنع امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444092 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150461 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي الن�صائح الرتبوية فـيما يتعلق بالطعام واملرطبات واملنتجات اال�ستهالكية املنزلية،
تنظيم الأن�شطة للأغرا�ض الرتفـيهية والرتويحية ،كل ما يتعلق بالطعام واملرطبات
واملنتجات اال�ستهالكية املنزلية واال�ست�شارات فـي هذا املجال ،تقدمي الن�صائح الرتبوية
فـيما يتعلق بالطعام وامل�شروبات والرفاهية ،تنظيم الأن�شطة للأغرا�ض الرتفـيهية
والرتويحية ،كل ما يتعلق بالطعام وامل�شروبات والرفاهية واال�ست�شارات فـي هذا املجال،
تنظيم وعقد احللقات الدرا�سية وور�ش العمل وجمموعات املناق�شة� ،إقامة الأن�شطة
الريا�ضية والثقافـية ،خدمات ن�شر الن�صو�ص ،خدمات تنظيم املعار�ض لأغرا�ض ثقافـية �أو
تعليمية ،تقدمي �أعمال فنية ب�صرية و�أدبية للعامة لأغرا�ض ثقافـية �أو تعليمية ،خدمات
الرتفـيه ،خدمات املعلومات الرتفـيهية ،املن�شورات الإلكرتونية على الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444092 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150462 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،تقدمي الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444092 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150463 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد غذائية لال�ستخدام الطبي ،م�ستح�ضرات ع�شبية للأغرا�ض الطبية ،املكمالت
الع�شبية العالجية وامل�ستخل�صات الع�شبية العالجية� ،شاي الأع�شاب لال�ستخدام الطبي،
امل�شروبات الع�شبية العالجية الفـيتامينات ،معادن لال�ستهالك الآدمي ،املكمالت الغذائية،
املكمالت الغذائية لال�ستهالك الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال  ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444094 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة) AW :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150464 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة ،قهوة ا�صطناعية �شاي ،منتجات ال�شاي ،م�ستخل�صات ال�شاي �شاي مثلج� ،شاي مثلج
الغازية وغري الغازية ،م�سحوق مزيج ال�شاي املثلج� ،شاي الأع�شاب غري الطبية واملنقوعة
كاكاو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،املعجنات ،احللويات� ،شوكوالتة ،احللويات،
ب�سكويت ،بوظة ،جليد املاء حلويات جممدة الأع�شاب املحفوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444094 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150465 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات غري كحولية ،امل�شروبات الغازية ،م�شروبات ريا�ضية م�شروبات الطاقة املياه
املعدنية والغازية ،ماء منكه امل�شروبات الغازية وغري الغازية ،م�شروبات الفاكهة وع�صائر
الفاكهة ،ع�صائر اخل�ضار الع�صائر وامل�ستح�ضرات الأخرى غري الكحولية ل�صنع امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112:
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444094 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150466 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�أعالن ،ن�شر الدعاية ،خدمات الدعاية ،خدمات الرتويج ،البحث عن املتاجر� ،إدارة
�أعمال ،خدمات احل�سابات وم�سك الدفاتر� ،إدارة الأعمال ،الوظائف املكتبية ,خدمات كتابية
خدمات الرد على الهاتف ،خدمات البيع بالتجزئة والبيع باجلملة عرب الإنرتنت املتعلقة
بالأغذية وامل�شروبات ،خدمات برنامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت ،اخلدمات اال�ست�شارية
فـي جمال اخلدمات املذكورة �أعاله.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444094 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150467 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم وامل�شورة والتدريب ،كل ذلك فـيما يتعلق بالأغذية واملرطبات واملنتجات اال�ستهالكية
املنزلية ،التعليم وامل�شورة والتدريب ،كل ذلك فـيما يتعلق بالأغذية وامل�شروبات والرفاهية،
تنظيم و�إدارة الندوات وور�ش العمل وحلقات النقا�ش ،الأن�شطة الريا�ضية والثقافـية،
ن�شر الن�صو�ص ،تنظيم املعار�ض للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ،عر�ض �أعمال الفن
املرئي والأدب للجمهور لأغرا�ض ثقافـية �أو تعليمية ،خدمات ترفـيهية ،خدمات املعلومات
الرتفـيهية ،املن�شورات الإلكرتونية على الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444094 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
-209-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150468 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب ،تقدمي الطعام ،مطاعم ،خدمات املعلومات والن�صائح
واحلجز لتوفـري الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايكاتريا جروب اي بى هولدينجز بى فى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هولندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :وينا  ,455روتريدام  3013ايه ال ,هولندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/11/30 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
حـــــق الأولويـــــــــــة( :رقم الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 1444094 :تاريخ الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة - 2021/6/2 :بلد
الأولوي ـ ـ ـ ـ ــة)AW :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150512 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر،
برامج مراقبة (برامج كمبيوتر) ،برامج الكمبيوتر ،للتحميل ،ملفات �صور قابلة للتنزيل،
تطبيقات براجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ،برنامج �شا�شة توقف الكمبيوتر ،م�سجل �أو
قابل للتنزيل ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة� ،أجهزة التعرف
على الوجه� ،أغرا�ض عاك�سة للت�آكل ،للوقاية من احلوادث� ،إ�شارات رقمية ،م�شاعل الليزر
للإنقاذ� ،أجهزة ات�صال داخلي ،الهواتف املحمولة ،جهاز قيا�س الكت�شاف الأقمار ال�صناعية،
�أ�سطوانات الفونوغراف ،مراكم كهربائي للمركبات ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية
مراكم� ،أوعية بطاريات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150513 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر،
برامج مراقبة (برامج كمبيوتر) ،برامج الكمبيوتر ،للتحميل ،ملفات �صور قابلة للتنزيل،
تطبيقات براجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ،برنامج �شا�شة توقف الكمبيوتر ،م�سجل �أو
قابل للتنزيل ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة� ،أجهزة التعرف
على الوجه� ،أغرا�ض عاك�سة للت�آكل ،للوقاية من احلوادث� ،إ�شارات رقمية ،م�شاعل الليزر
للإنقاذ� ،أجهزة ات�صال داخلي ،الهواتف املحمولة ،جهاز قيا�س الكت�شاف الأقمار ال�صناعية،
�أ�سطوانات الفونوغراف ،مراكم كهربائي للمركبات ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية
مراكم� ،أوعية بطاريات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150514 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر،
برامج مراقبة (برامج كمبيوتر) ،برامج الكمبيوتر ،للتحميل ،ملفات �صور قابلة للتنزيل،
تطبيقات براجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ،برنامج �شا�شة توقف الكمبيوتر ،م�سجل �أو
قابل للتنزيل ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة� ،أجهزة التعرف
على الوجه� ،أغرا�ض عاك�سة للت�آكل ،للوقاية من احلوادث� ،إ�شارات رقمية ،م�شاعل الليزر
للإنقاذ� ،أجهزة ات�صال داخلي ،الهواتف املحمولة ،جهاز قيا�س الكت�شاف الأقمار ال�صناعية،
�أ�سطوانات الفونوغراف ،مراكم كهربائي للمركبات ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية
مراكم� ،أوعية بطاريات).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ،
هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150515 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برامج حا�سوب م�سجلة (برامج الكمبيوتر امل�سجلة ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر،
برامج مراقبة (برامج كمبيوتر) ،برامج الكمبيوتر ،للتحميل ،ملفات �صور قابلة للتنزيل،
تطبيقات براجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل ،برنامج �شا�شة توقف الكمبيوتر ،م�سجل �أو
قابل للتنزيل ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة� ،أجهزة التعرف
على الوجه� ،أغرا�ض عاك�سة للت�آكل ،للوقاية من احلوادث� ،إ�شارات رقمية ،م�شاعل الليزر
للإنقاذ� ،أجهزة ات�صال داخلي ،الهواتف املحمولة ،جهاز قيا�س الكت�شاف الأقمار ال�صناعية،
�أ�سطوانات الفونوغراف ،مراكم كهربائي للمركبات ،بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية
مراكم� ،أوعية بطاريات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ،
هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150516 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية (مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو
املائي �أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية ،عربات� ،سيارات ،عربات تخييم ،مركبات كهربائية،
مكائن للمركبات الربية ،حمركات للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية،
هياكل �سيارات� ،شا�سيهات �سيارات ،عجالت ال�سيارات� ،إطارات �سيارات� ،أثاث املركبات،
�أكيا�س هواء (�أجهزة �أمان فـي ال�سيارات) ،واقيات �صدمات لل�سيارات ،عجالت �سائبة
للمركبات الربية ،قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات الربية ،مكابح للمركبات� ،أغطية ملكائن
املركبات ،زجاج املركبات الأمامي ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات،
�أبواب للمركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،عجالت توجيه املركبات ،نوافذ للمركبات،
�أغطية �إطارات الغيار� ،سيارات بدون �سائق (�سيارات ذاتية القيادة) ،لوحات ت�شغيل املركبات،
حاجبات �شم�سية لل�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150517 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية (مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو
املائي �أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية ،عربات� ،سيارات ،عربات تخييم ،مركبات كهربائية،
مكائن للمركبات الربية ،حمركات للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية،
هياكل �سيارات� ،شا�سيهات �سيارات ،عجالت ال�سيارات� ،إطارات �سيارات� ،أثاث املركبات،
�أكيا�س هواء (�أجهزة �أمان فـي ال�سيارات) ،واقيات �صدمات لل�سيارات ،عجالت �سائبة
للمركبات الربية ،قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات الربية ،مكابح للمركبات� ،أغطية ملكائن
املركبات ،زجاج املركبات الأمامي ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات،
�أبواب للمركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،عجالت توجيه املركبات ،نوافذ للمركبات،
�أغطية �إطارات الغيار� ،سيارات بدون �سائق (�سيارات ذاتية القيادة) ،لوحات ت�شغيل املركبات،
حاجبات �شم�سية لل�سيارات).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150518 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية (مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو
املائي �أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية ،عربات� ،سيارات ،عربات تخييم ،مركبات كهربائية،
مكائن للمركبات الربية ،حمركات للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية،
هياكل �سيارات� ،شا�سيهات �سيارات ،عجالت ال�سيارات� ،إطارات �سيارات� ،أثاث املركبات،
�أكيا�س هواء (�أجهزة �أمان فـي ال�سيارات) ،واقيات �صدمات لل�سيارات ،عجالت �سائبة
للمركبات الربية ،قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات الربية ،مكابح للمركبات� ،أغطية ملكائن
املركبات ،زجاج املركبات الأمامي ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات،
�أبواب للمركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،عجالت توجيه املركبات ،نوافذ للمركبات،
�أغطية �إطارات الغيار� ،سيارات بدون �سائق (�سيارات ذاتية القيادة) ،لوحات ت�شغيل املركبات،
حاجبات �شم�سية لل�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ،
هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150519 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية (مركبات للنقل الربي �أو اجلوي �أو
املائي �أو بوا�سطة ال�سكك احلديدية ،عربات� ،سيارات ،عربات تخييم ،مركبات كهربائية،
مكائن للمركبات الربية ،حمركات للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية،
هياكل �سيارات� ،شا�سيهات �سيارات ،عجالت ال�سيارات� ،إطارات �سيارات� ،أثاث املركبات،
�أكيا�س هواء (�أجهزة �أمان فـي ال�سيارات) ،واقيات �صدمات لل�سيارات ،عجالت �سائبة
للمركبات الربية ،قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات الربية ،مكابح للمركبات� ،أغطية ملكائن
املركبات ،زجاج املركبات الأمامي ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات،
�أبواب للمركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،عجالت توجيه املركبات ،نوافذ للمركبات،
�أغطية �إطارات الغيار� ،سيارات بدون �سائق (�سيارات ذاتية القيادة) ،لوحات ت�شغيل املركبات،
حاجبات �شم�سية لل�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ،
هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150520 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ترويج املبيعات (للآخرين)،
خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى) ،الت�سويق ،دعاية
و�إعالن ،توفـري �سوق على الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات� ،إ�ست�شارات فـي
�إدارة وتنظيم الأعمال ،عر�ض ال�سلع على و�سائل الأعالم لغايات البيع بالتجزئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150521 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ترويج املبيعات (للآخرين)،
خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى) ،الت�سويق ،دعاية و�إعالن،
توفـري �سوق على الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات� ،إ�ست�شارات فـي �إدارة
وتنظيم الأعمال ،عر�ض ال�سلع على و�سائل الأعالم لغايات البيع بالتجزئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150522 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ترويج املبيعات (للآخرين)،
خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى) ،الت�سويق ،دعاية و�إعالن،
توفـري �سوق على الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات� ،إ�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم
الأعمال ،عر�ض ال�سلع على و�سائل الأعالم لغايات البيع بالتجزئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي
 ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150523 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ترويج املبيعات (للآخرين)،
خدمات ال�شراء للآخرين (�شراء ال�سلع واخلدمات للأعمال الأخرى) ،الت�سويق ،دعاية و�إعالن،
توفـري �سوق على الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات� ،إ�ست�شارات فـي �إدارة وتنظيم
الأعمال ،عر�ض ال�سلع على و�سائل الأعالم لغايات البيع بالتجزئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ،
هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150524 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة( ,حمطات خدمة املركبات (�إعادة
التزويد بالوقود وال�صيانة)� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة املركبات ،معاجلة م�ضادة
لل�صد أ� للمركبات ،خدمات �إ�صالح �أعطال ال�سيارات ،تزييت املركبات ،تنظيف املركبات،
غ�سيل ال�سيارات ،تلميع املركبات ،ال�صقل بالورني�ش ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت،
التجهيز للوقاية من ال�صد�أ� ،إعادة تلبي�س الإطارات (�إطارات)� ،إ�صالح الإطارات املطاطية،
موازنة الإطارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150525 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة( ,حمطات خدمة املركبات (�إعادة
التزويد بالوقود وال�صيانة)� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة املركبات ،معاجلة م�ضادة
لل�صد أ� للمركبات ،خدمات �إ�صالح �أعطال ال�سيارات ،تزييت املركبات ،تنظيف املركبات،
غ�سيل ال�سيارات ،تلميع املركبات ،ال�صقل بالورني�ش ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت،
التجهيز للوقاية من ال�صد�أ� ،إعادة تلبي�س الإطارات (�إطارات)� ،إ�صالح الإطارات املطاطية،
موازنة الإطارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150526 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة( ,حمطات خدمة املركبات (�إعادة
التزويد بالوقود وال�صيانة)� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة املركبات ،معاجلة م�ضادة
لل�صد أ� للمركبات ،خدمات �إ�صالح �أعطال ال�سيارات ،تزييت املركبات ،تنظيف املركبات،
غ�سيل ال�سيارات ،تلميع املركبات ،ال�صقل بالورني�ش ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت،
التجهيز للوقاية من ال�صد�أ� ،إعادة تلبي�س الإطارات (�إطارات)� ،إ�صالح الإطارات املطاطية،
موازنة الإطارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي
 ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150527 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة( ,حمطات خدمة املركبات (�إعادة
التزويد بالوقود وال�صيانة)� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة املركبات ،معاجلة م�ضادة
لل�صد أ� للمركبات ،خدمات �إ�صالح �أعطال ال�سيارات ،تزييت املركبات ،تنظيف املركبات،
غ�سيل ال�سيارات ،تلميع املركبات ،ال�صقل بالورني�ش ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت،
التجهيز للوقاية من ال�صد�أ� ،إعادة تلبي�س الإطارات (�إطارات)� ،إ�صالح الإطارات املطاطية،
موازنة الإطارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي
 ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/1 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150548 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري الطعام وامل�شروبات الغري الكحولية والكحولية ،خدمات املطاعم وخدمات املطاعم
ذات اخلدمة الذاتية ،خدمات املقاهي ،خدمات تعهدات تقدمي الطعام وامل�شروبات غري
الكحولية والكحولية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات املعدة للأخذ وللحمل خارج املطعم،
خدمات تو�صيل الطعام وامل�شروبات غري الكحولية والكحولية ،حت�ضري الطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آ�شاز ري�ستورانت�س انرتنا�شيونال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :عناية ترايدنت تر�ست كومباين (بي.فـي�.آي).
ليمتد ،ترايدنت ت�شامربز� ،ص.ب ،146 :روود
تاون ،تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية,
 ,146اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/2 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150859 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جميع �أنواع الإطارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جوازهو تاير امبورت اند اك�سبورت كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان/21 :اف 78 ،نورث زهوجنهوا روود جواياجن ،جوازهو بي ار ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150886 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ورق (الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فـيوت�شر ا�سينت للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،236525 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/12 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم150973 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات كهربائية (مركبات كهربائية ،دراجات نارية ،دراجات كهربائية ،دراجة كهربائية
ثالثية العجالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شجيانغ ت�شياجنيانغ موتور�سايكل كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :ايكونوميك اند ديفـيلومبنت زوون ،ونلينغ ،ت�شجيانغ بروفـين�س
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/13 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151318 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات( ,مياه غازية ،برية ،م�شروبات غري كحولية ،ع�صري فواكه ،ماء
ال�صودا ،مياه �شرب ،مياه معدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ر�ست للمياه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة ال�صناعية ،وادي الدوا�سر ،اململكة العربية
ال�سعودية ،رقم البناء� ،4416 :ص.ب،6906 :
ر.ب ,18617 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/23 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151729 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املطاعم املطاعم ،خدمات مطاعم التو�صيل وتقدمي الطعام،
خدمات املطاعم ،حتديدا :تقدمي الأطعمة وامل�شروبات لال�ستهالك داخل وخارج املبنى،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،املطاعم التي تقدم الطلبات اخلارجية والت�سليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بي� .إف .ت�شاجن'ز ت�شاينا بي�سرتو� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 8377 :اي�ست هارتفورد درايف ,الطابق الثانى� ,سكوت�سديل� ,أريزونا,
 ,85255الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/11 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151846 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية( ,خدمات التدريب معاهد تعليم اللغات واحلا�سب
الآيل معاهد التدريب املهني والإداري تقدمي موارد ب�شرية اخرى مراكز التدريب املهني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :معهد التدريب التقني والإداري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151848 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة (بيع الأدوات املكتبيبة والقرطا�سية والطباعة والن�سخ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روح االبتكار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151849 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم،
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سمة الفردو�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151850 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العالقات العامة (ا�ستقدام القوى العاملة الغري عمانية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سامل خلفان القا�سمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151851 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة وملحقاتها واالك�س�سوارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع رحاب بركاء الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151853 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طائرات نقل (لل�سفر وال�سياحة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو �ساجد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151854 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مدينة الطموح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151856 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع منتجات املخابز وال�شيكوالته واحللويات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نفعاء الباطنة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151857 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل بريديه واملرتبطة بها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرمي عي�سى البلو�شية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151859 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تلميع ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة الريف للأعمال احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :احليل ال�شمالية ,والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151861 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدروب للأعمال واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151862 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معجون �أ�سنان غري طبي ،غ�سول فم غري طبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جابا انرتنا�شونال هولدينغ جى ام بى ات�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :جرابىت�سماتويج ,ثريويل� ,4106 ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151863 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطرات للعني ،امل�ستح�ضرات الرمدية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض العيون
وا�ضطراباته ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض العيون .امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعالج ق�صر النظر ال�شيخوخي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اليغران �سيل ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :غرياالدا فارمز ،مادي�سون ،ان جاي  ,07940الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151864 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطرات للعني ،امل�ستح�ضرات الرمدية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض العيون
وا�ضطراباته ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض العيون ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعالج ق�صر النظر ال�شيخوخي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اليغران �سيل ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :غرياالدا فارمز ،مادي�سون ،ان جاي  ,07940الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151865 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قطرات للعني ،امل�ستح�ضرات الرمدية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض العيون
وا�ضطراباته ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج �أمرا�ض العيون .امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعالج ق�صر النظر ال�شيخوخي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اليغران �سيل ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 5 :غرياالدا فارمز ،مادي�سون ،ان جاي  ,07940الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151868 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية،
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطيب للم�شاريع الزاهية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151870 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرافـي وكذلك
فـي الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري
معالج� ،أ�سمدة ،مركبات �إخماد النريان ،م�ستح�ضرات �سقي وحلام املعادن ،مواد كيميائية
حلفظ املواد الغذائية ،مواد دباغة ،مواد الل�صق امل�ستخدمة فـي ال�صناعة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلدار الفا�صل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2455 :ر.ب 111 :الر�سيل ،م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151871 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جيالتني هالم للطعام ،زالل بي�ض للطعام ،دهون �صاحلة للأكل ،زبدة الفول ال�سوداين،
زالل بي�ض ،هالم جلي ,الفواكه ،حلوم ،جلي هالم ,للطعام ،فول �صويا حمفوظ للطعام،
مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل� ،صفار بي�ض ،منتجات احلليب ،بلح البحر غري
احلي ،مك�سرات حم�ضرة ،بي�ض� ،سجق ،فول �سوداين حم�ضر ،توفو فول �صويا خممر،
بي�ض �صالح للأكل ،خيار البحر غري احلي ،عجينة �سجق ،بذور حم�ضرة ،مك�سرات م�سكرة،
مك�سرات منكهة ،ح�شرات غري حية �صاحلة للأكل ،بدائل احلليب� ،أكيا�س جلدية �أنبوبية
ل�صنع ال�سجق ،يوبا ق�شور جبنة التوفو� ،أقرا�ص جبنة التوفو ،ح�ساء الفا�صولياء البي�ضاء
مع اللحم.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اييت ج�ست ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�2000 :شارع فول�سوم� ،سان فران�سي�سكو� ,سى ايه  ,94110الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151872 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،منكهات للقهوة ،خبز بدون خمرية ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري
املنبت امللت ،كعك الوفل ،قهوة ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك،
هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي ،توابل ،بوظة ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات
الأثريية والزيوت العطرية ،ن�شا للطعام ،بتي فور كعك ،منكهات للكعك بخالف الزيوت
العطرية ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة باحلليب ،مواد
تخمري ،خمرية� ،سندوي�شات ،ب�سكويت بالزبدة� ،صل�صات توابل ،مطريات حلوم للغايات
املنزلية ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،الت�شاوت�شاو توابل� ،صل�صات طماطم ،ب�سكويت رقيق ه�ش،
�صل�صة �صويا ،كعك ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي� ،صل�صة مرق اللحم ،كولي�س
(فواكه) �صل�صات� ،صل�صلة املعكرونة� ،سينبي ب�سكويت الذرة� ،شرائح بوظة من الفا�صولياء
احلمراء املحالة ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،بوظة جممدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اييت ج�ست ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�2000 :شارع فول�سوم� ،سان فران�سي�سكو� ,سى ايه �ص.ب ,94110 ,:ر.ب:
 ,94110الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151874 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جيالتني هالم ,للطعام ،زالل بي�ض للطعام ،دهون �صاحلة للأكل ،زبدة الفول ال�سوداين،
زالل بي�ض ،هالم جلي ,الفواكه ،حلوم ،جلي هالم ,للطعام ،فول �صويا حمفوظ للطعام،
مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل� ،صفار بي�ض ،منتجات احلليب ،بلح البحر غري
احلي ،مك�سرات حم�ضرة ،بي�ض� ،سجق ،فول �سوداين حم�ضر ،توفو فول �صويا خممر،
بي�ض �صالح للأكل ،خيار البحر غري احلي ،عجينة �سجق ،بذور حم�ضرة ،مك�سرات م�سكرة،
مك�سرات منكهة ،ح�شرات غري حية �صاحلة للأكل ،بدائل احلليب� ،أكيا�س جلدية �أنبوبية
ل�صنع ال�سجق ،يوبا ق�شور جبنة التوفو� ،أقرا�ص جبنة التوفو ،ح�ساء الفا�صولياء البي�ضاء
مع اللحم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اييت ج�ست ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�2000 :شارع فول�سوم� ،سان فران�سي�سكو� ,سى ايه
�ص.ب ،94110 :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151876 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكمالت غذائية من الربوتني (مكمالت غذائية متنوعه) ،مكمالت غذائية من زيت بذر
الكتان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمة للتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151877 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أع�شاب بحرية توابل ،منكهات للقهوة ،خبز بدون خمرية ،ب�سكويت ،ب�سكويت من ال�شعري
املنبت امللت ،كعك الوفل ،قهوة ،م�ستح�ضرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة ،كعك،
هندباء برية بدائل للقهوة� ،شاي ،توابل ،بوظة ،خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات
الأثريية والزيوت العطرية ،ن�شا للطعام ،بتي فور كعك ،منكهات للكعك بخالف الزيوت
العطرية ،م�سحوق كعك ،عجينة كعك ،كت�شاب �صل�صة ،م�شروبات قهوة باحلليب ،مواد
تخمري ،خمرية� ،سندوي�شات ،ب�سكويت بالزبدة� ،صل�صات توابل ،مطريات حلوم للغايات
املنزلية ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية،
م�شروبات �أ�سا�سها القهوة ،الت�شاوت�شاو توابل� ،صل�صات طماطم ،ب�سكويت رقيق ه�ش،
�صل�صة �صويا ،كعك ذرة� ،شاي مثلج ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي� ،صل�صة مرق اللحم ،كولي�س
(فواكه) �صل�صات� ،صل�صلة املعكرونة� ،سينبي ب�سكويت الذرة� ،شرائح بوظة من الفا�صولياء
احلمراء املحالة ،كب�سوالت القهوة اململوءة ،بوظة جممدة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اييت ج�ست ,انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان�2000 :شارع فول�سوم� ،سان فران�سي�سكو� ,سى
ايه  ,94110الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151878 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدهاليز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151880 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلياط لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان :بناية اي رايز الطابق � 35ص.ب� ،11245 :إمارة دبي ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151881 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،توابل بودرة ،كاكاو ،قهوة (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز،
املعكرونة والنودلز ،التابيوكا وال�ساغو ،والدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب،
اخلبز والفطائر واحللويات ،ال�شوكوالتة ،بوظة واحللويات املثلجة� ،شربات ومثلجات
�أخرى �صاحلة للأكل ،ال�سكر وع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،واخلمرية وم�سحوق اخلبيز،
وامللح ،التوابل والأع�شاب املحفوظة .اخلل وال�صل�صات والتوابل الأخرى ،الثلج( .املياه
املثلجة)) ،م�ستح�ضرات احلبوب� ،شاي� ،شوكوالته ،حلويات ،بهارات ،بوظة ،دقيق للطعام،
�سكر ،خل ،خمرية ،خبز ،ع�سل نحل ،نودلز معكرونة رقيقة ،معجنات� ،أرز� ،ساغو� ،صل�صات
توابل� ،شربات مثلجات ،تابيوكا ،مثلجات �صاحلة للأكل ،بن ا�صطناعي ،م�سحوق خبازة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمري حمزة عمر �إ�سماعيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تنزانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،617 :بوكوبا ،تنزانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151882 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمري حمزة عمر �إ�سماعيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تنزانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،617 :بوكوبا ،تنزانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151883 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت بيع اللحوم وتوابعها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور اخلليج للم�شاريع ال�صاعدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151884 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خالئط من معادن معروفة (معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها ،معادن خام ،مواد بناء
وت�شييد معدنية ،مباين متنقلة معدنية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري
نفـي�سة ،خردوات معدنية �صغرية ،حاويات معدنية للتخزين �أو النقل ،اخلزنات ،حمركات
للقوارب ،حمركات القوارب الكهربائية ،حمركات القوارب ،املولدات الكهربائية التي ميكن
ا�ستخدامها �أي�ضا كمحركات كهربائية للمركبات ،املرا�سي� ،أر�صفة معدنية عائمة لر�سو
القوارب ،املرا�سي البحرية ،خليط املعادن غري النفـي�سة ،لوحات مرا�سي� ،شارات معدنية
للمركبات� ،أجرا�س ،الكابالت املعدنية غري الكهربائية ،و�صالت الكابالت املعدنية وغري
الكهربائية� ،سال�سل معدنية ،م�شابك معدنية للكبالت واملوا�سري ،حاويات معدنية� ،ألواح
الغو�ص من املعدن� ،سارية العلم من املعدن� ،سالمل معدنية� ،أقفال معدنية للمركبات،
العتاد املعدين وحتديدا حلقات الت�سلق املعدنية� ،سالمل متنقلة من املعدن للركاب� ،أعمدة
معدنية ،بكرات من املعدن بخالف الآالت ،حبال من املعدن ،دعامات قو�سية معدنية لتعليق
الأ�شياء).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151885 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صقات للقرطا�سية �أو لغايات منزلية (الورق والورق املقوى ،املطبوعات ،مواد جتليد
الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية واللوازم املكتبية ،عدا الأثاث ،مواد الل�صق
امل�ستعملة فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،مواد ر�سم ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان
�أو التلوين ،مواد التوجيه والتدري�س ،الأغطية والأغ�شية والأكيا�س البال�ستيكية للف �أو
التغليف ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات) ،الكتيبات املطبوعة فـي جمال �صيانة
املركبات وت�صليحها� ،أقالم ،ورق ،قرطا�سية ،ل�صاقات (قرطا�سية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151886 :
فـي الفئة  18من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جلود غري مدبوغة (اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة ،جلود احليوانات اخلام
�أو املدبوغة ،حقائب �سفرية وحقائب حمل ،املظالت وال�شما�سي ،الع�صي ،ال�سياط و�أطقم
احليوانات وال�سروج� ،أطواق ور�سن ومالب�س للحيوانات ،حقائب الكتب ،احلقائب املدر�سية،
�صناديق الثياب واحلقائب ال�سفرية ،مظالت ،حقائب من القما�ش اخل�شن لل�سفر ،علب
�أدوات الزينة مباعة فارغة ،حقائب املاكياج مباعة فارغة ،احلقائب اجللدية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151887 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين مطبخ (�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل �أوللمطبخ� ،أدوات الطبخ و�أدوات
مائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك واملالعق)� ،أم�شاط و�أ�سفنج ،فرا�شي (عدا فرا�شي
التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع الفرا�شي� ،أدوات تنظيف ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه
م�شغول (عدا الزجاج امل�ستعمل فـي املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين
خزفـية ،الفناجني والأكواب ،الزجاجات املباعة فارغة� ،صناديق الغداء ،زجاج غري م�صقول
لنوافذ املركبات ،زجاج لأ�ضواء الإ�شارات �أو امل�صابيح الأمامية للمركبات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151527 :
فـي الفئة  ٣٥من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير الدعاية والإعالن و التنظيم و�إدارة الأعمال ووظائف
املكاتب وتخلي�ص املعامالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التقنيات املتعددة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٢ :ر.ب� ،117 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151888 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطانيات للأ�سرة (املن�سوجات وبدائل املن�سوجات ،بيا�ضات لال�ستعمال املنزيل� ،ستائر من
الن�سيج �أو البال�ستيك ،منا�شف ،منا�شف للبحر� ،أغطية/بطانيات� ،ستائر للنوافذ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151889 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (املالب�س ولبا�س القدم و�أغطية الر�أ�س� ،أ�صناف من املالب�س مثل قم�صان الن�صف
كم والكنزات ال�صوفـية والكنزات وال�سراويل الق�صرية وال�سراويل والقم�صان وال�سرتات
واملعاطف والقبعات ولبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س وحتديدا القبعات الريا�ضية والقبعات
وحواجب ال�شم�س ،قبعات للر�ضع والأطفال والأطفال ال�صغار والأوالد ،مالب�س الر�ضع
والأطفال ال�صغار من قطعة واحدة ،مالب�س الر�ضع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151890 :
فـي الفئة  26من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور ا�صطناعية (املخرمات واجلدائل والتطريز وال�شرائط والربطات املباعة فـي دكان
لوازم اخلياطة ،الأزرار واخلطافات وامل�شابك والدبابي�س والإبر ،زهور ا�صطناعية ،زينة
ال�شعر� ،شعر مزيف ،رقع من القما�ش للمالب�س ،رقع قما�ش الزينة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151891 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي لتنظيف ال�صهاريج واحلاويات (�أواين املطبخ ،الأواين الزجاجية (مطلية)،
الكري�ستال ،ال�ضغط املواقد والتماثيل من البور�سلني والفخار وال�سرياميك �أو زجاج،
بور�سلني� ،أواين طبخ ،مقايل ،قدور دعامات ال�شواء� ،سدادات لأغطية القدور ،مالعق
للخلط ،اخللط مالعق ،فتاحات زجاجات ،مكاب�س ثوم ،قواطع الكعك ،طواحني الفلفل -
تعمل باليد  -فر�ش لتنظيف اخلزانات واحلاويات وما �إلى ذلك).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دلي�سي للتجارة العامة الدولية ذ .م .م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 114775:مدينـة ال�شارق ــة للإع ــالم  -ال�شارقـ ــة ,الإمــارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151892 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ق�ص وتف�صيل ال�ستائر والأ�شرعة وال�شياالت و�أغطية ال�سيارات والأثاث والب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ظالل ال�شم�س احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151893 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سماء احلرا�صية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع املعبيلة اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151894 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن ،ترويج املبيعات للآخرين ،ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة منور البحار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151897 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط
املكتبي ،ت�شغيل �أنظمة البطاريات الكهربائية التي تتكون من �أجهزة بطاريات كهربائية
مت�صلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة وبرامج دعم م�ضمنة وقابلة للتحديث عن
بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة للآخرين لأغرا�ض الأعمال وخدمات ا�ست�شارات
الأعمال املتعلقة بها ،الوكاالت فـي جمال املركبات البحرية واملركبات ،متاجر التجزئة
ونقاط البيع واملتاجر املنبثقة فـي جمال املركبات البحرية واملركبات ،خدمات ا�ست�شارات
الأعمال وحتديدا تقدمي امل�ساعدة فـي تطوير ا�سرتاتيجيات الأعمال ،الت�شاور فـي جمال
كفاءة ا�ستخدام الطاقة املتعلقة بالطاقة ال�شم�سية والطاقة املتجددة ،تقدمي خدمات
الن�صح املتعلقة بال�شراء واخلدمات اال�ست�شارية للم�ستهلكني ل�شراء املركبات البحرية
واملركبات ،توفـري خدمة معلومات الدليل املبا�شرة (ان-الين) التي حتتوي على معلومات
ب�ش�أن املركبات وحمطات ال�شحن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان.هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151898 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنقية الهواء معاجلة املواد� ،إعادة تدوير النفايات والف�ضالت ،تنقية الهواء ومعاجلة
املياه ،خدمات الطباعة ،حفظ الأطعمة وامل�شروبات ،خدمات التف�صيل ح�سب الطلب
للمركبات ،ت�أجري �أجهزة بطاريات كهربائية مت�صلة ال�سلكيا مع برجميات وبرامج ثابتة
قابلة للتحديث عن بعد لتخزين وتفريغ الكهرباء املخزنة لتحقيق ا�ستقرار الكهرباء
وتلبية حاجاتها و�أهداف ا�ستخدامها ،ت�شطيب �أكريليك لل�سيارات طالء ال�سيارات النهائي
بالأكريليك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان اي بي هولدينغز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151899 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مفاتيح كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة احل�سن للكهرباء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الب�ستان� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151901 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،قهوة ،كعك� ،شاي� ،شوكوالتة ،حلويات ،معكرون معجنات،
فطائر ،معجنات ،بيتزا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بوابة ال�شريعة الذهبية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151902 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :آفاق الباطنة للم�شاريع املا�سية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151904 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هزاع بن �سعيد ال�سعدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151905 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات ،ت�أجري العقارات ،ال�ش�ؤون العقارية ،التقييم املايل الت�أمني
والأعمال امل�صرفـية والعقارات� ،إدارة العقارات ،تثمني العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق
ال�سكنية� ،إدارة العمارات ،ال�سم�سرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مي�سرة للخدمات العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151906 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقومي الأ�سنان ،خدمات طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء جزماء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151907 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة ملواد بناء متنوعة ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأبواب والنوافذ
والفنادق واملطاعم واملطابخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مينج للتجارة الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151908 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س احل�ضانة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املنارات احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151909 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل (م�ستح�ضرات جتميل ،عطور).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حورية البحر مل�ستح�ضرات التجميل (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،183503 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151910 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع النقد (الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية
و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات
الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو
فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو
�إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص
مدجمة� ،أقرا�ص فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة
التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة
الكمبيوتر ،برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترادي�سي للتكنولوجيا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،237951 :مكتب رقم ،113بناية بنك الهالل ،الق�صي�ص ،2
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٧ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151911 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خليط من معادن نفـي�سة لغايات طب الأ�سنان ،مطهرات ،قطن مطهر ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام عالجية ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق� ،أقرا�ص مطيبة لغايات �صيدالنية ،مطاط
لأغرا�ض طب الأ�سنان ،م�ستح�ضرات فـيتامينية� ،أدوية لعالج الإم�ساك ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية لعالج حروق ال�شم�س ،مطاعيم ،مطهرات لغايات �صحية ،عالجات مه�ضمة
لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات كيميائية لعالج العفن الفطري� ،أعواد كربيت مطهرات،
م�ستح�ضرات كيميائية لعالج لفحة احلنطة ،مرهم ال�صابون ،م�ستح�ضرات �صيدالنية
لعالج ق�شرة الر�أ�س ،م�ستح�ضرات كيميائية لعالج الفلك�سرة� ،أدوية معاجلة بالأم�صال،
كيماويات ملعاجلة مر�ض الكروم ،نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب لأغرا�ض احلمية
�أو للأغرا�ض الطبية ،مطهرات كيميائية لتنظيف اجلروح ،م�ستح�ضرات عالج نباتية
لال�ستخدام الطبي� ،صابون م�ضاد للجراثيم� ،صابون مطهر� ،صابون طبي ،رقعات من
املكمالت الفـيتامينية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد ،بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151912 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون اللوز� ،صابون� ،صابون لت�صنيع الن�سيج ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام،
�صابون حالقة� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية ،كرميات تبيي�ض الب�شرة،
م�ستح�ضرات مكياج ،رماد بركاين للتنظيف� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل
قطني لأغرا�ض التجميل ،طبا�شري تنظيف ،كرميات جتميلية� ،صودا الغ�سيل للتنظيف،
م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت
لغايات التنظيف ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب،
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة� ،صابون لتعرق الأقدام ،مراهم لأغرا�ض التجميل،
م�ساحيق مكياج� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة ،قطع من �صابون الزينة� ،أ�صباغ جتميلية،
�صابون م�ضاد للعرق ،حليب اللوز لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات
جتميل� ,أمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية ،م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف،
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل،
قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل،
مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،لوا�صق لغايات التجميل ،مزيجات من
�أوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة ,م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ،هواء م�ضغوط
للتنظيف و�إزالة الغبار ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف ،م�ستح�ضرات ال�صبار
لأغرا�ض جتميلية ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ،حناء �صبيغ جتميلي ،م�ستح�ضرات
ا�ستحمام لغري غايات طبية ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،م�ستح�ضرات
الكوالجني لغايات جتميلية ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية ،خال�صات �أع�شاب لغايات
التجميل� ،شامبو للحيوانات م�ستح�ضرات غري طبية للتنظيف والعناية ,م�ستح�ضرات
تنظيف كيميائية لغايات منزلية ،مناديل الطفل م�شربة مب�ستح�ضرات تنظيف� ،صوف
قطني م�شرب مع م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،ورقة جمفف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بريطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بورت �صن اليت ،ويرال ،مري�سي�سايد  ,بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151914 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات عر�ض عامة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء احلياة املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151915 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روا�سي العافـية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151916 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تو�صيل الطلبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الدو�سري العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151917 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فح�ص املواد� ،أبحاث فـي جمال الفـيزياء ،الأبحاث اجليولوجية ،توفـري املعلومات العلمية،
وتقدمي امل�شورة واال�ست�شارات فـيما يتعلق بـموازنة الكربون ،البحث العلمي� ،أبحاث علمية
وتكنولوجية فـي جمال الكوارث الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كربون لإدارة اخلدمات �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151920 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امرك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151922 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة راك احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151923 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكهربائيني (تقدمي خدمات �إدارة املن�ش�آت املتكاملة ،خدمات �صيانة املنازل واملكاتب،
�صيانة �أعمال ال�سباكة ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أعمال ال�سباكة ،خدمات اال�ست�شارات
املتعلقة ب�صيانة �أعمال ال�سباكة ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء ،ال�صيانة والإ�صالح� ،إن�شاء �أعمال الهند�سة املدنية� ،أعمال الدهان ،دهان املنازل،
دهان املباين ،خدمات مقاويل الدهان ،دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية ،دهان وتزيني
املباين ،خدمات الدهان التزييني للأ�سطح الداخلية للمنازل ،خدمات دهان وتزيني املباين،
خدمات البناء ،خدمات جتديد املنازل واملكاتب ،خدمات ت�صميم امل�سطحات الأر�ضية،
خدمات النجارة� ،إ�صالح �أو �صيانة الالفتات ،تقدمي املعلومات املتعلقة ب�إ�صالح �أو �صيانة
الالفتات ،جتديد الأنابيب املمدودة حتت الأر�ض� ،إن�شاء �أنظمة ال�صرف ال�صحي ،تنظيف
و�صيانة و�إ�صالح برك ال�سباحة و�أنظمة م�ضخات برك ال�سباحة ،خدمات اختبار وموازنة
املياه ،تنظيف خزانات املياه ،تنظيف طرق املوقع ،مكافحة احل�شرات ،مكافحة احل�شرات
فـيما يتعلق باملباين ،الإبادة والتطهري ومكافحة احل�شرات ،مكافحة احل�شرات للمنازل
ال�سكنية ،تنظيف �صهاريج املياه).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امداد (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  ،2202دبي ف�ستيفال �سيتي ،ديرة ،دبي� ،ص.ب،18220 .
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151925 :
فـي الفئة  20من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طاوالت/ن�ضد �أثاث( ,الأثاث اخل�شبي) ،هياكل �أ�سرة من اخل�شب ،مكاتب �أثاث� ،أثاث
(غرف نوم خ�شبية)� ،أثاث مدار�س� ،أ�سرة ،حواجز من اخل�شب للأثاث� ،أبواب للأثاث،
رفوف للأثاث ،خزانات عر�ض �أثاث ،م�ساند كتب �أثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع احل�صن للمفرو�شات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151927 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الع�صر اجلديد لتقنية والربجمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العذيبة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151928 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه معدنية م�شروبات( ,مياه معدنية (م�شروبات) ،مياه غازية ،م�شروبات غري كحولية،
م�شروبات مت�ساوية التوتر ،م�شروبات غري كحولية مت�ساوية التوتر ،م�شروبات �أ�سا�سها
الفواكه ،ع�صائر الفاكهة ،م�شروبات ع�صائر الفاكهة غري الكحولية� ،شراب مركز لعمل
امل�شروبات ،م�ستح�ضرات غري كحولية لعمل امل�شروبات ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيه تي �ساياب ما�س يوتاما
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جاالن تايرب كاكونغ كاف �إف ،7-5كيل ،كاكونغ بارات ،كيك .كاكونغ،
كوتا �أدم ،جاكارتا تيمور ،بروف ،دي كيه �آي جاكارتا� ،إندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151929 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ل�صقات ،م�ستح�ضرات للبوا�سري ،قطن مطهر ،قطن معقم ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
لغايات طبية� ،أربطة �ضاغطة ،م�ستح�ضرات لعالج احلروق� ،أقرا�ص مطيبة لغايات
�صيدالنية� ،شراب لغايات طبية ،كب�سوالت للأدوية ،كمادات� ،ضمادات كتانية لغايات
طبية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية كل�سية ،مراهم لغايات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية
للعناية بالب�شرة� ،صناديق الإ�سعافات الأولية معب�أة� ،أمالح بوتا�سيوم لغايات طبية� ،أدوية
لأغرا�ض طب الأ�سنان ،م�ستح�ضرات تبخري لغايات طبية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
طبية ،م�ستح�ضرات الغ�سل للأغرا�ض الطبية ،حفاظات للر�ضع ،غ�سول العني طبي،
م�ستح�ضرات �صيدالنية مغذية للأغرا�ض الطبية واال�ست�شفائية ،منظفات �أ�سنان طبية،
م�ستح�ضرات العناية ال�شخ�صية الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركه املجرة الدولية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151930 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة حا�سوب (برجميات احلا�سوب وتطبيقات الهاتف املحمول ،برجميات احلا�سوب
للتداول الإلكرتوين بالعملة الرقمية واالفرتا�ضية وتخزينها و�إر�سالها وا�ستالمها
وقبولها ونقلها ،برجميات احلا�سوب لقبول و�إر�سال العمالت الرقمية واالفرتا�ضية
والورقية �إلكرتونيا ،برجميات احلا�سوب لإدارة معامالت الدفع بالعمالت الرقمية
واالفرتا�ضية والعمالت الورقية ،برجميات احلا�سوب لإدارة معامالت الدفع و�صرف
العمالت االفرتا�ضية ،برجميات احلا�سوب لتقدمي خدمات تبادل العمالت الرقمية
الإلكرتونية ،برجميات احلا�سوب ال�ستخدامها كمحفظة للعمالت االفرتا�ضية والعمالت
امل�شفرة ،برجميات احلا�سوب ال�ستخدامها كمحفظة نقالة و�إلكرتونية ،برجميات
احلا�سوب ملعاجلة املدفوعات ،برجميات احلا�سوب ملعاجلة الدفع بدون مل�س ،برجميات
احلا�سوب ملعاجلة مدفوعات واملعامالت بدون مل�س عرب الهاتف مع جتار التجزئة والتجار
-256-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

واملوردين وت�سهيلها والتحقق منها و�إثباتها با�ستخدام جهاز حممول)� ،أجهزة ذاكرات
حا�سوب (برجميات احلا�سوب ملعاجلة املدفوعات واملعامالت املالية التي تتم عرب بطاقات
االئتمان وبطاقات الر�صيد وبطاقات اخل�صم والبطاقات م�سبقة الدفع واملحافظ املحمولة
واملحافظ الإلكرتونية ،برجميات احلا�سوب اللتقاط و�إدارة وتخزين معلومات بطاقات
االئتمان وبطاقات اخل�صم ،برجميات احلا�سوب للتداول املايل ،برجميات احلا�سوب
للبور�صات املالية ،برجميات احلا�سوب لإ�صدار تذاكر الرموز غري القابلة لال�ستبدال
( ،)NFTبرجميات احلا�سوب لإن�شاء الرموز غري القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTsبرجميات
�ألعاب احلا�سوب ،برجميات �ألعاب الفـيديو ،بطاقات الر�صيد ،بطاقات االئتمان ،بطاقات
اخل�صم ،حمافظ العمالت امل�شفرة ،ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط
املتعددة ،ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة غري القابلة لال�ستبدال
( ،)NFTملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة املوثقة بوا�سطة رموز
غري قابلة لال�ستبدال ( ،))NFTsبرامج حا�سوب م�سجلة ،مر�سالت لالت�صال عن بعد،
�أقرا�ص مغناطي�سية ،لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب� ،شبه مو�صالت� ،أقرا�ص مدجمة
�سمعية  -ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط ،برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب،
�أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ،و�سائط
تخزين بيانات مغناطي�سية ،م�شفرات مغناطي�سية ،وحدات �أ�شرطة مغناطي�سية لأجهزة
احلا�سوب� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،برامج مراقبة برامج حا�سوب ،و�سائط تخزين
بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،وحدات معاجلة مركزية معاجلات ،قارئات معدات معاجلة
بيانات� ،أجهزة ت�شغيل الأقرا�ص املدجمة ،م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ،من�شورات
�إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،برامج �ألعاب حا�سوب،
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،حوا�سيب لوحية ،عتاد احلا�سوب ،الفتات
رقمية ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل ،برامج �شا�شة التوقف
للحا�سوب ،م�سجلة �أو قابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990.سانت جونز ،انتيغوا وبربودا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151931 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،أغطية للأذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات
لبا�س القدم ،بنطلونات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س ،بطانات جاهزة �أجزاء من
مالب�س� ،أو�شحة ،تريكو �ألب�سة ،معاطف ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب من ال�صوف
مالب�س ،تنانري� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س� ،أخفاف ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل،
معاطف خارجية� ،سيور للأحذية ،جاكيتات مالب�س� ،أحذية ،كعوب للأحذية �أو اجلوارب،
بنطال �ضيق ال�سراويل ،لبا�س القدم ،جوارب طويلة ،برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة،
�أردية �سروالية ،قبعات �أغطية للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية
ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم ،ياقات مالب�س� ،سرتات ،جوارب ق�صرية ،فرعات الأحذية،
قم�صان� ،صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،مالب�س (مالب�س ،ثياب ،م�ستلزمات،
�أغطية الر�أ�س ،لبا�س القدم) ،قبعات ،فرو مالب�س� ،أثواب �ضيقة ،قم�صان م�سرولة مالب�س،
ياقات للتدفئة ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية ،بران�س مالب�س� ،أحزمة مالب�س،
�شاالت ،مباذل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990.سانت جونز ،انتيغوا وبربودا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151933 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سم�سرة� ،صريفة ،ال�صرافة (خدمات �صرف العمالت امل�شفرة ،خدمات تداول العمالت
امل�شفرة ،البور�صة املالية ،خدمات بور�صة العقود الآجلة ،توفـري بور�صة مالية لتداول
العمالت االفرتا�ضية ،تداول العمالت فـي الوقت احلقيقي مبا�شرة (ان-الين) ،توفـري
من�صة تداول �إلكرتونية ،توفـري من�صة تداول �إلكرتونية ل�شراء وبيع العمالت الرقمية
مقابل عملة ورقية �أو عملة رقمية �أخرى ،توفـري املعلومات املالية ،توفـري املعلومات املالية
حول �أ�سعار ال�صرف� ،إدارة مالية ،الإدارة املالية للأ�صول الرقمية وحمافظ الأ�صول
الرقمية ،اخلدمات املالية ،خدمات املعامالت املالية ،خدمات التداول املايل ،خدمات غرفة
املقا�صة املالية ،خدمات معاجلة الدفع ،خدمات الدفع الإلكرتوين ،خدمات معاجلة الدفع
ببطاقات االئتمان ،خدمات معاجلة الدفع ببطاقات االئتمان ،خدمات معاجلة الدفع
ببطاقات اخل�صم ،خدمات معاجلة الدفع بالبطاقات املدفوعة م�سبقا ،خدمات الو�ساطة،
خدمات البحث املايل ،خدمات الو�صاية املالية) ،املقا�صة املالية ،القرو�ض املالية متويل،
اخلدمات التمويلية ،الإدارة املالية ،التحليل املايل ،ا�ست�شارات مالية ،معاجلة عمليات الدفع
ببطاقات االئتمان ،معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�صم ،حتويل الأموال �إلكرتونيا،
املعلومات املالية� ،إ�صدار بطاقات �شراء ذات قيمة� ،أ�سعار البور�صة� ،إ�صدار بطاقات االئتمان،
الكفاالت املالية� ،صريفة �شبكية� ،إقرا�ض �ضد الأوراق املالية ،خدمات �سم�سرة الأوراق املالية،
خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة
مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،ا�ستثمار �أموال.stocks and bonds brokerage ،
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز ،انتيغوا وبربودا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151934 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،نوادي ليلية ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل،
ت�سجيل �أ�شرطة الفـيديو ،الت�صوير بامليكروفـيلم ،ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي،
خدمات امل�ضيف (خدمات ترفـيهية ،خدمات الألعاب املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات �ألعاب
الفـيديو املبا�شرة (ان-الين) ،خدمات �ألعاب الكمبيوتر املبا�شرة (ان-الين) ،توفـري
املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة املبا�شرة (ان-الين) ،توفـري املعلومات
عرب موقع �إلكرتوين فـي جمال املو�سيقى والرتفـيه ،حجز وت�أكيد حجز تذاكر الفعاليات
الرتفـيهية واملو�سيقية والريا�ضية والتعليمية والثقافـية ،خدمات وكالة بيع التذاكر
للفعاليات الرتفـيهية واملو�سيقية والريا�ضية والتعليمية والثقافـية) ،تنظيم املباريات �أو
املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ،ت�أجري م�شاهد العر�ض ،و�سائل اال�ستجمام توفـري ،-ن�شر
الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ت�أجري م�سجالت ال�صوت ،ت�أجري الأفالم
ال�سينمائية� ،إنتاج االفالم  ,بخالف الأفالم الإعالنية ،تقدمي عرو�ض املنوعات ،الإنتاج
امل�سرحي� ،إنتاج العرو�ض امل�سرحية ،تنظيم و�إدارة ندوات ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،معلومات
عن الرتبية والتعليم ،معلومات عن الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية،
عر�ض متثيليات حية ،عرو�ض �سينمائية ،خدمات ا�ستديوهات الت�سجيل ،معلومات عن
اال�ستجمام ،ت�أجري مرافق اال�ستادات ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،تنظيم و�إدارة
ور�شات العمل تدريب ،تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت ،ت�أجري معدات ار�سال
وا�ستقبال ال�صوت ،ت�أجري كامريات الفـيديو ،اعداد �أ�شرطة الفـيديو ،خدمات الألعاب
املقدمة مبا�شرة من �شبكة حا�سوب ،خدمات الت�أليف املو�سيقي ،خدمات وكاالت التذاكر
ترفـيه ،كتابة الن�صو�ص ،تنظيم و�إدارة احلفالت املو�سيقية� ،إنتاج املو�سيقى ،ت�أجري معدات
اللعب ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الفـيديوهات غري
ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات
بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل
خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،ت�أجري عمل فني ،تنظيم �أحداث كوزبالي الرتفـيه،
اخلدمات الثقافـية �أو التعليمية �أو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990.سانت جونز ،انتيغوا وبربودا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151935 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة حا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،حتديث برامج حا�سوب (برجميات احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل لإن�شاء الرموز غري القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTsبرجميات احلا�سوب غري
القابلة للتنزيل ملعاجلة الدفع بدون مل�س ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ملعاجلة
مدفوعات واملعامالت بدون مل�س عرب الهاتف مع جتار التجزئة والتجار واملوردين وت�سهيلها
والتحقق منها و�إثباتها با�ستخدام جهاز حممول ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
ملعاجلة املدفوعات واملعامالت املالية التي تتم عرب بطاقات االئتمان وبطاقات الر�صيد
وبطاقات اخل�صم والبطاقات م�سبقة الدفع واملحافظ املحمولة واملحافظ الإلكرتونية،
برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإلتقاط و�إدارة وتخزين معلومات بطاقات
االئتمان وبطاقات اخل�صم ،توفـري موقع ويب للم�ستخدمني لتنزيل ملفات املو�سيقى
وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة ،توفـري برجميات حا�سوبية للم�ستخدمني لتنزيل
ملفات املو�سيقى وال�صوت والفـيديو والو�سائط املتعددة ،التخزين الإلكرتوين مللفات
ال�صوت والفـيديو الرقمية والو�سائط املتعددة) ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير
�أجهزة احلا�سوب ،ت�أجري برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب،
ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،ن�سخ برامج احلا�سوب ،حتويل البيانات من و�سائط مادية الى
�إلكرتونية� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت للآخرين ،ت�صميم برامج حا�سوبية
(برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
للتداول الإلكرتوين بالعملة الرقمية واالفرتا�ضية وتخزينها و�إر�سالها وا�ستالمها
وقبولها ونقلها ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لقبول و�إر�سال العمالت
الرقمية واالفرتا�ضية والورقية �إلكرتونيا ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل
لإدارة معامالت الدفع بالعمالت الرقمية واالفرتا�ضية والعمالت الورقية ،برجميات
احلا�سوب غري القابلة للتنزيل لإدارة معامالت الدفع و�صرف العمالت االفرتا�ضية،
برجميات احلا�سوب ال�سحابية لتقدمي خدمات تبادل العمالت امل�شفرة �إلكرتونيا،
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برجميات احلا�سوب �سحابية ال�ستخدامها كمحفظة للعمالت االفرتا�ضية والعمالت
امل�شفرة ،برجميات احلا�سوب �سحابية ال�ستخدامها كمحفظة نقالة و�إلكرتونية ،برجميات
احلا�سوب ال�سحابية ملعاجلة املدفوعات ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للتداول
املايل ،برجميات احلا�سوب غري القابلة للتنزيل للبور�صات املالية ،برجميات احلا�سوب
غري القابلة للتنزيل لإ�صدار تذاكر الرموز غري القابلة لال�ستبدال ( ،)NFTتفعيل مواقع
الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل
املادي ،ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،خدمات ا�ست�شارية
فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،الربجميات كخدمات,اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات،
تخزين �إلكرتوين للبيانات ،اال�ست�شارات فـي جمال الأمن املعلوماتي ،خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال �أمن البيانات ،مراقبة �إلكرتونية ملعلومات الهوية ال�شخ�صية للك�شف عن �سرقة
الهوية عن طريق الإنرتنت ،مراقبة �إلكرتونية لن�شاط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�شف
عن الغ�ش عن طريق الإنرتنت ،من�صات تكنولوجيا املعلومات كخدمات خدمات اال�ست�شارة
فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990.سانت جونز ،انتيغوا وبربودا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151936 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموي ــن بالطع ــام وال�ش ــراب (خدم ــات توفـي ــر الأطعمــة
وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيباين خلدمات املطاعم واال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :مينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أمام مكتب بريد حدة  ،الأمانة� ،صنعاء ،اليمن
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151937 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صابون (امل�ستح�ضرات اخلا�صة بتبيي�ض الأقم�شة،
وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س،
وم�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل و�إزالة الأو�ساخ والك�شط ،ال�صابون واملواد العطرية
والزيوت الطيارة ومواد التزيني (الكوزمتيك) وحماليل ال�شعر ،ومعاجني الأ�سنان،
وم�ستح�ضرات التجميل ،والعطور والبخور) ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتميل،
منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف ات�ش ايه لتجارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :قطعة رقم  129-163ديرة ،بور �سعيد ،مكتب رقم  -095-408دبي،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151941 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية (البرية ،امل�شروبات غري الكحولية مبا فـي ذلك مياه ال�شرب واملياه املنكهة واملياه املعدنية
واملياه الغازية ،م�شروبات ال�صودا وم�شروبات الطاقة وامل�شروبات الريا�ضية ،م�شروبات
وع�صائر الفاكهة مبا فـي ذلك ماء جوز الهند ،وغريها من امل�شروبات غري الكحولية
مبا فـي ذلك الع�صائر واملركزات وامل�ساحيق وغريها من امل�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات)،
خال�صات فواكه غري كحولية ،م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،م�ستح�ضرات بدون
كحول لتح�ضري امل�شروبات ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر فواكه� ،أ�شربة لتح�ضري
امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه الغازية ،ماء الليثيا ،مياه
معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ماء ال�صودا ،م�شروبات غري
كحولية ،م�ساحيق للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية ،كوكتيالت غري كحولية� ،شراب فواكه
غري كحويل ،م�شروبات تواترية ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروبات غري
كحولية منكهة بنكهة القهوة ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي ،مرطبات غري
كحولية ،م�شروبات الطاقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :انرجي براندز انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان كوكا  -كوال بالزا� ،أتالنتا ،جيورجيا ،30313
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151943 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،ب�سكويت ،قهوة ،كعك� ،شوكوالتة ،حلويات ،بوظة ،خبز ،ع�سل نحل� ،سندوي�شات،
معجنات� ،صل�صات توابل ،م�شروبات �أ�سا�سها الكاكاو� ،سكاكر للأكل ،رقائق منتجات
حبوب ،هالميات جلي ,فواكه حلويات� ,أطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ،معجون �أ�سا�سه
ال�شوكوالتة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة برواليف للتجارة العامة للمواد الغذائية ذ.م.م.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العا�صمة ،ال�شرق ،قطعة (� ،)5شارع �أحمد اجلابر ،ق�سيمة ( ،)27برج
البدور ،دور (�1س) ،مكتب ( ،)9الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151944 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم ،حلم جمفد ،حلوم مطبوخة (جلبي ،طبق حلم م�شوي) ،خ�ضراوات حمفوظة،
خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،هالم حلوم ،خماليط حتتوي على دهن ل�شرائح
اخلبز ،خال�صات حلوم ،بازالء حمفوظة� ،سجق ،حلوم مملحة� ،سلطات خ�ضراوات ،منتجات
غذائية من ال�سمك� ،سمك حمفوظ ،حلوم حمفوظة ،حلوم معلبة ،خ�ضراوات معلبة،
�أطعمة خ�ضار خممرة كم�شي ،خ�ضراوات جمفدة ،نقانق للهوت دوغ� ،أقرا�ص فول ال�صويا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سريا املينتو�س ال تي دي ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :برازيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع مارجينال ديريتا دو تيتي ،فـيال جاغوار� ،ساوباولو  -ا�س بي،
الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151945 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
با�ستا ،فطائر حلم ،مطريات حلوم للغايات املنزلية� ،صل�صة مرق اللحم ،باجلنب
ال�سندوي�شات� ،صل�صلة املعكرونة ،بيلميني عجائن حم�شية باللحم� ،أطباق جمفدة مكونها
الأ�سا�سي املعكرونة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سريا املينتو�س ال تي دي ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :برازيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع مارجينال ديريتا دو تيتي ،فـيال جاغوار� ،ساوباولو  -ا�س بي،
الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151946 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،عر�ض ال�سلع ،توزيع العينات،
ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال
�أخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،معلومات جتارية ون�صائح
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات �أو اخلدمات ،معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع
وخدمات الغري ،ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سريا املينتو�س ال تي دي ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :برازيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع مارجينال ديريتا دو تيتي ،فـيال جاغوار� ،ساوباولو  -ا�س بي،
الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151947 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�شي �أ�سنان كهربائية ،ر�ؤو�س فر�ش الأ�سنان الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا جيليت كومباين ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جيليت بارك ،بو�سطن ،ام ايه  ،02127الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151948 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،مكياج ،م�ستح�ضرات تنظيف ،عنا�صر �أ�سا�سية
لعطور الزهور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،منكهات للكعك زيوت عطرية ،زيت الغلتريية،
جريانيول ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�ض التجميل،
هليوتروبني ،زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،ايونون عطر ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض
التجميل ،حليب منظف لغايات التواليت ،م�ستح�ضرات ق�صر الأقم�شة لغ�سيل املالب�س،
خال�صات النعناع زيت عطري ،نعناع ل�صناعة العطور ،م�ستح�ضرات جتميل احلواجب،
م�سك ل�صناعة العطور ،مبطالت جتعيد ال�شعر الدائم� ،أظافر م�ستعارة ،م�ستح�ضرات
العناية بالأظافر ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،م�ساحيق مكياج� ،صابون لإزالة
الروائح الكريهة ،قطع من �صابون الزينة� ،أقالم احلواجب ،ا�صباغ جتميلية ،قما�ش زجاج
قما�ش لل�سنفرة ،م�ضادات للعرق مواد للتواليت� ،صابون م�ضاد للعرق ،مواد جلخ �سنفرة،
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ورق جلخ �سنفرة ،امونيا مادة قلوية متطايرة ,منظف ،حجر ال�شبة مطهر ،حليب اللوز
لأغرا�ض التجميل ،عطور زيوت طيارة ،منكهات للم�شروبات زيوت عطرية ،كيماويات
لتن�صيع الألوان لغايات منزلية غ�سيل وكي� ،أمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية� ،أ�صباغ
اللحى ،م�ستح�ضرات جتميل لغايات التنحيف ،لوا�صق لتثبيت الرمو�ش امل�ستعارة ،مزيالت
الروائح الكريهة للب�شر �أو للحيوانات ،ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل ،قاب�ضات
للأوعية لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات ق�صر مزيالت �ألوان ,لغايات التجميل ،ملينات
للأقم�شة ت�ستخدم فـي الغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات لتنظيف �أطقم الأ�سنان ،ملمعات
�أطقم الأ�سنان ،لوا�صق لغايات التجميل ،غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،رذاذ �سرباي,
لل�شعر ،م�سكرة ،رذاذات النعا�ش رائحة الفم ،م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ،مزيالت
�شمع الأر�ضيات م�ستح�ضرات جلي� ،شموع مانعة لالنزالق على البالط ،هواء م�ضغوط
للتنظيف و�إزالة الغبار ،جل لتبيي�ض الأ�سنان ،قطع قما�ش م�شربة مبنظفات للتنظيف،
�أعواد البخور ،عوامل جتفـيف لآالت غ�سل الأطباق ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء� ،شرائح
�إنعا�ش النف�س ،مزيالت العرق للحيوانات الأليفة ،م�ستح�ضرات الغ�سل لأغرا�ض �شخ�صية
�أو �صحية �أو مزيلة للعرق �أدوات النظافة ،م�ستح�ضرات ال�صبار لأغرا�ض جتميلية ،مواد
هالمية للتدليك لغري الأغرا�ض الطبية ،ملمعات �شفاه ،بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية،
�شامبو جاف� ،أظافر ال�صقة م�صنعة ،زيوت عطرية من الكباد ،حناء �صبيغ جتميلي ،علب
�أحمر ال�شفاه ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لغري غايات طبية ،بال�سم لل�شعر ،م�ستح�ضرات
لتنعيم ال�شعر ،م�ستح�ضرات الكوالجني لغايات جتميلية ،منكهات غذائية زيوت عطرية،
مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،خال�صات �أع�شاب لغايات التجميل،
مزيالت طالء الأظافر� ،شمع الأر�ضيات (و�شمع الغ�سيل) ،غ�سول العني لي�س لغايات طبية،
لوا�صق لتثبيت ال�شعر امل�ستعار ،م�ستح�ضرات جلخ ،زيت اللوز� ،صابون اللوز ،كهرمان عطر،
نيلة للغ�سيل ال�صبغة الزرقاء ،عطر باديان ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،طالء
ال�شفاه� ،أعواد قطن لأغرا�ض التجميل� ،أقنعة جتميلية ،زيت الربغموت ،م�ستح�ضرات
ق�صر اجللد املدبوغ� ،أمالح ق�صارة� ،صودا ق�صارة ،قا�صر للغ�سيل والكي ،ملمع للغ�سيل
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والكي ،غ�سوالت للفم لي�ست لغايات طبية ،ملمع �أظافر ،م�ستح�ضرات مكياج ،غ�سول
لو�شن ,لل�شعر ،كربيدات املعادن مواد �سحج �سنفرة ،زيوت عطرية من خ�شب االرز ،ملونات
لل�شعر ،م�ستح�ضرات جتعيد ال�شعر ،رمو�ش م�ستعارة ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش،
�شمع اال�سكافـي� ،شمع لل�شوارب ،زيوت عطرية من الكباد ،ماء الكولونيا ،ملونات لغايات
الزينة ،مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات ،كوراندم مادة �سحج �سنفرة ،م�ستح�ضرات
جتميل للحيوانات� ،أطقم جتميل ،م�ستح�ضرات جتميل ،غزل قطني لأغرا�ض التجميل،
طبا�شري تنظيف� ،أقالم جتميلية ،كرميات جتميلية� ،شمع للجلد املدبوغ ،منظفات بخالف
امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية ،مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة
فـي العمليات الت�صنيعية ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،منظفات �أ�سنان ،م�ستح�ضرات لإزالة
الق�شور للغايات املنزلية ،ديامانتني مادة �سحج �سنفرة ،م�ستح�ضرات م�ضادة لل�شوا�ش للغايات
املنزلية ،ورق �سحج �سنفرة ،م�ستح�ضرات �إزالة الالكيه ،قما�ش �سنفرة ،م�ستح�ضرات �إزالة
الألوان ،هيبوكلوريد البوتا�سيوم ،ماء اخلزامى ،م�سحوق �سحج �سنفرة ،بخور ،مزيالت
�شعر� ،شمع �إزالة ال�شعر ،م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل والكي ،خال�صات �أثريية ،م�ستح�ضرات
تلميع ملمعات( ,م�ستح�ضرات تلميع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روهتو فارما�سيوتيكال كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،1-8 :تات�سومين�شي  1ت�شومي� ،إيكونو  -كو� ،أو�ساكا � -شي� ،أو�ساكا
 ،8666-544اليابان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزاله للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151950 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع معدات وقطع غيار ال�شاحنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جنمة الطريق للخدمات والأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151951 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بطاريات كهربائية للمركبات� ،أوعية بطاريات� ،صناديق بطاريات� ،أجهزة �إنذار �صوتية،
قنوات تو�صيل ال�صوت� ،أجهزة تكبري للت�صوير الفوتوغرافـي ،مغناطي�سات� ،أجهزة �إنذار،
�أجهزة كهربائية للإ�شعال عن بعد ،بطاريات للإ�ضاءة ،عد�سات م�ضخمة ،هوائيات،
حموالت كهربائية� ،أجهزة ات�صال داخلي� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة
عر�ض� ،أجهزة تعليمية� ،أقفال كهربائية ،طابعات عن بعد� ،أجهزة حتكم عن بعد ،لوحات
مفاتيح لأجهزة احلا�سوب ،بطاريات �شم�سية ،علب للنظارات� ،أ�سالك هواتف� ،أقرا�ص
مدجمة �سمعية  -ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط ،معاجلات بيانات �صغرية،
�أجهزة املودم� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب ،طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب ،كوا�شف
دخان ،معدادات ،مفكرات �إلكرتونية ،كامريات فـيديو ،مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري،
لوحات �أعالنات �إلكرتونية ،نظارات �شم�سية� ،شا�شات فـيديو ،برامج حا�سوب برجميات
قابلة للتنزيل ،هواتف حممولة ،م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب ،كبالت
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�ألياف ب�صرية ،برامج �ألعاب حا�سوب� ،سماعات الر�أ�س ،هواتف ال�سلكية� ،أطقم غري يدوية
للهواتف� ،أجهزة اال�ستقبال والإر�سال� ،سواقة فال�ش � ،USBأجهزة نظام حتديد املواقع
العاملي  ،GPSم�شغالت و�سائط حممولة ،حوا�سيب حممولة ،حقائب مكيفة للحوا�سب
املحمولة� ،أكمام للحوا�سب املحمولة� ،إطارات �صور �إلكرتونية ،قارئات كتب �إلكرتونية،
هواتف ذكية ،جهاز مراقبة الأطفال ،جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو ،حوا�سيب لوحية،
نظارات ثالثية الأبعاد ،بطاقات ذاكرة لأجهزة �ألعاب الفـيديو ،هواتف خلوية ،الفتات رقمية،
�أجهزة حممولة لتقفـي الن�شاط� ،أغلفة للهواتف الذكية ،حافظات للهواتف الذكية� ،أجهزة
توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو ،نظارات ذكية� ،ساعات
ذكية� ،أغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية� ،أغلفة للحوا�سيب اللوحية ،واجهات
�سمعية ،مكرب ال�صوت الفرعي� ،سماعات الواقع االفرتا�ضي� ،أجهزة مزج ال�صوت� ،شا�شات
�إلكرتونية رقمية ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل ،حوا�سيب ميكن
ارتدا�ؤها� ،شا�شات لعر�ض الفـيديو ميكن ارتدا�ؤها ،املايك (ملحقات الكمبيوتر) ،روبوتات
التواجد عن بعد (ا�ستخدام تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي وخا�صة للتحكم عن بعد فـي
الآالت �أو للم�شاركة الوا�ضحة فـي الأحداث البعيدة) ،برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة
للتحميل ،من�صات مالئمة للكمبيوتر املحمول� ،سماعات االت�صاالت عن بعد� ،أجهزة عر�ض
الفـيديو ،حمافظ �إلكرتونية قابلة للتحميل ،كامريات ت�صوير �سينمائي ،معتقات م�صراع
الكامريات للت�صوير الفوتوغرافـي ،م�صراع الكامريا للت�صوير الفوتوغرافـي ،كامريات
للت�صوير الفوتوغرافـي ،كامريات الت�صوير احلراري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سرار الظاهر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151952 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كروان ال�سيب للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151954 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والعطور والبخور واحلقائب والأحذية وم�ستح�ضرات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ملعة الكري�ستال املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151955 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والعباءات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزوايا للخدمات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151956 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة والعطور والبخور وم�ستح�ضرات التجميل والأحذية واحلقائب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عز جربين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151957 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجوم الرائدة لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151959 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم الع�صائر الطبيعية ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سيف بن �سامل ال�صبحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151961 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تفريغ احلمولة ،النقل ،خدمات النقل نقل الر�سائل �أو الب�ضائع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متاجر م�سقط للتجارة الإلكرتونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151962 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ال�سفر وترتيب الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نكتل الع�صرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151963 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد بن عبداهلل بن را�شد الفار�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151964 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شغف وطموح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سيب � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151965 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تلميع املركبات� ،صيانة املركبات ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات
املعطلة ت�صليح ،ال�سنفرة بالرمل� ،شحن املركبات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكا�سبي للم�شاريع ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151969 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة ،البيع بالتجزئة
فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تكافل لوى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151970 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستلزمات الفرو�سية والأعالف احليوانية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مندرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151971 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س (كي وغ�سيل اجلاف املالب�س والبخار).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة مو�ضة الدار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151972 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز الت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم مهند للم�شاريع الرائدة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 163 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151973 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دانة عربي الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151978 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع عي�سى العامري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151980 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربوع ينقل املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151981 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات اال�ستقبال والإر�شاد (موظف الفندق الذي تتمثل مهمته فـي م�ساعدة ال�ضيوف
من خالل ترتيب اجلوالت ،و�إجراء حجوزات للم�سرح واملطعم ،وما �إلى ذلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحراء النفود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151982 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم �أو مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأرام املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151983 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ب�شائر الربكة العربية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151985 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للقرطا�سية والأدوات املكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رائحة الأقحوان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٩ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151986 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كيماويات �صناعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك كي جي �إيه �إيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فرانكفورتر�شرتا�سة  64293 ،250دارم�شتات� ,64293 ,64293 ,،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151987 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�سطوانات الفونوغراف� ،آليات للأجهزة التي تعمل بقطع
النقد� ،آالت حا�سبة ،حامالت لت�سجيل ال�صوت� ،أ�شرطة
ت�سجيل ال�صوت� ،صناديق م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة
والأدوات الفوتوغرافـية� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة� ،أجهزة
معاجلة البيانات� ،أجهزة ات�صال داخلي� ،أجهزة و�أدوات مالحية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية،
برامج حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة و�أدوات للأغرا�ض الفلكية� ،أجهزة و�أدوات وزن� ،أجهزة
و�أدوات للعلوم الفـيزيائية� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،آالت ت�سجيل النقد� ،أجهزة و�أدوات
كيميائية� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة فقط،
برجميات حا�سوب م�سجلة ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،م�شفرات مغناطي�سية،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل،
�أجهزة �إطفاء النريان ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جاهز الدولية لتقنية نظم املعلومات �شركة م�ساهمة �سعودية
مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص  .ب ،8594 :الريا�ض  - 12444اململكة العربية ال�سعودية,12444 ,
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151988 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،اك�سريات م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات بيطرية� ،أغذية
للر�ضع والأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك كي جي �إيه �إيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فرانكفورتر�شرتا�سة  64293 ،250دارم�شتات� ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151991 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صودا الغ�سيل للتنظيف ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ،حجارة
حالقة مطهرة الأدوية القاب�ضة ،غ�سول لو�شن ,لل�شعر ،منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي
العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية ،غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،حليب منظف
لغايات التواليت� ،أمونيا مادة قلوية متطايرة ,منظف ،حجر ال�شبة مطهر ،مناديل ورقية
م�شربة بغ�سوالت لو�شن ,جتميلية ،غ�سول لو�شن ,ملا بعد احلالقة ،قطع قما�ش م�شربة
مبنظفات للتنظيف ،مناديل مبللة مب�ستح�ضرات لإزالة مواد التجميل ،مطهرات غري
طبية للعناية بالنظافة ال�شخ�صية ،مياه ماي�سالر (معقمة ومنظفة للوجه)� ،سائل مطاطي
(التك�س) لطالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1221 :برودواى ,اوكالند ,كاليفورنيا  ,94612الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151992 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطهرات ،قطن مطهر� ،أقرا�ص مطيبة لغايات �صيدالنية ،مطهرات لغايات �صحية،
مزيالت الروائح الكريهة ,بخالف ماهو لال�ستخدام ال�شخ�صي �أو للحيوانات ،عالجات
للتعرق ،مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت لو�شن� ,صيدالنية ،مطهرات كيميائية لتنظيف
اجلروح ،مزيالت للروائح الكريهة للأقم�شة واملن�سوجات� ،صابون مطهر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1221 :برودواى ,اوكالند ,كاليفورنيا  ,94612الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151993 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات كحولية ،م�شروبات كحولية قبل خلطها  ,بخالف التي تعتمد ب�أ�سا�سها على
البرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إي .اند جيه .غالو وايرني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :يو�سيميتي بوليفارد مودي�ستو ,كاليفورنيا  ,95354الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151995 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات كحولية ،م�شروبات كحولية قبل خلطها  ,بخالف التي تعتمد ب�أ�سا�سها على
البرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إي .اند جيه .غالو وايرني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 600 :يو�سيميتي بوليفارد مودي�ستو ,كاليفورنيا ,95354 ,الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151999 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ك�سوة للت�شغيل والتدوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152000 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
احلجز لل�سفر ،نقل امل�سافرين ،حجز مقاعد ال�سفر ،النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،ترتيب
الرحالت ال�سياحية ،خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوار الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152001 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات النزل،
خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،حجز النزل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�سيفة للتنمية ال�سياحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152002 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �سامية العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152003 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيف املباين من الداخل ،تنظيف النوافذ ،تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين ،تركيب
و�إ�صالح �أجهزة تكييف الهواء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الب�ساطة املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152004 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات� ،أجهزة تعليمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيكمو بامينت�س القاب�ضة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة  18م�ستوى  3قرية البوابة املبنى  ،8مركز دبي املايل العاملي،
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152006 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ت�أجري العقارات ،ال�سم�سرة ،خدمات مكاتب االئتمان ،خدمات وكاالت
العقارات� ،سم�سرة الت�أمني ،اخلدمات التمويلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيكمو بامينت�س القاب�ضة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة  18م�ستوى  ،3قرية البوابة املبنى  ،8مركز دبي املايل العاملي،
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
-289-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152007 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع لالك�س�سوارات وقطع غيار وبطاريات ال�سيارات ومنتجات ومعدات و�أدوات
التخييم ومنتجات حماية الطالء منتجات العازل احلراري وور�ش ال�صيانة الزيوت
وال�شحوم و�سوائل العناية بال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حم�سن حيدر دروي�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152008 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية،
دعاية و�إعالن ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال،
ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات
جتارية و�إعالنية ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،ت�سويق ،توفـري
معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جهة حكومية ,قطر لل�سياحة.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :برج اجل�سرة بي ،مدينة لو�سيل ،الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152009 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغيري بطاريات ال�سيارات (اك�س�سوارات ال�سيارات  ,قطع غيار ال�سيارات)� ،صيانة املركبات
(بطاريات ال�سيارات) ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات (منتجات حلماية طالء ال�سيارات
منتجات لعزل احلراري لل�سيارات) ،خدمات الكهربائيني (�أدوات ومعدات و�صيانة)،
خدمات �شحن بطارية الهاتف اخلليوي (جميع منتجات العناية بال�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حم�سن حيدر دروي�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152010 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات بدون كحول لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر
فواكه ،مياه �شرب م�شروبات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه
الغازية ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه
معدنية للموائد ،ماء ال�صودا ،مياه غازية ،م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كحولية ،م�شروب
الألوفـريا ,الالكحويل ،مرطبات غري كحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة امل�شروبات النقية لل�صناعة م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي العليا� ،شارع وادي ال�صمان ،رقم املبنى  ،6960وحدة رقم ،4
الريا�ض  ،3541-12211اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزاله للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152011 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أفران الهواء ال�ساخن� ،أجهزة تربيد الهواء ،مر�شحات فالتر ,تكييف الهواء ،من�ش�آت
تكييف الهواء� ،أجهزة تدار بالهواء ال�ساخن ،خزائن تربيد ،electric torches ،مراوح
لتكييف الهواء ،حمم�صات بن� ،أجهزة ت�سخني كهربائية ،دفايات �أطباق ،جمففات �شعر
جمففات� ،أجهزة جتفـيف� ،أجهزة تكييف الهواء ،جممدات� ،أواين طهي كهربائية� ،أفران،
�أجهزة ومعدات طهي� ،أجهزة تربيد امل�شروبات ،من�ش�آت تربيد للماء ،م�شعات حرارية
كهربائية ،مواقد �أجهزة ت�سخني� ،أجهزة و�آالت تربيد� ،صناديق تربيد كهربائية� ،ألواح
�ساخنة ،حمم�صات خبز ،مواقد �أفران ,املطبخ� ،أجهزة ومكنات تنقية الهواء ،من�ش�آت و�آالت
تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت تربيد ،معدات ومن�ش�آت تربيد� ،أجهزة ومن�ش�آت جتفـيف� ،أجهزة
لتجفـيف اليدين عند املغا�سل ،من�ش�آت و�أجهزة تهوية تكييف الهواء ،حمم�صات كهربائية
لكعكة الوفل ،راووقات �أباريق ,كهربائية للقهوة ،مكنات كهربائية ل�صنع القهوة ،مقايل
عميقة كهربائية ،م�ضخات حرارة ،برادات ،غاليات كهربائية� ،أغطية �شفط للمطابخ،
مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،جمففات كهربائية للغ�سيل� ،أفران ميكروويف
�أجهزة طهي ،بواخر ن�سيج� ،أجهزة كهربائية للطهي بالبخار� ،أقبية نبيذ كهربائية� ،سخانات
ماء (�سخانات ماء� ،أجهزة) ،طناجر �ضغط كهربائية (�أوعية كهربائية ذات مقاب�ض للطهو
بال�ضغط).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جولدن الين انرتنا�شونال كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 1 :شارع �إيري ،جناح � 2099-525شيكاغو� ،إلينوي  ،60611الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152012 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قبعات �أغطية للر�أ�س( ,و�أغطية للر�أ�س) ،قبعات ،ياقات للتدفئة ،قبعات �ضيقة ،جوارب
ق�صرية ،قم�صان ،قم�صان ق�صرية الأكمام ،طماقات ،بنطلونات ،قفافـيز مالب�س ،طماقات
�أغطية لل�ساق ،تنانري� ،أثواب �سباحة ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،قم�صان ن�صف كم
تي � -شريت ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س.,
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ساندي �أفرتنونز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 716 :ساوث بي�سيفك هايواي تالينت� ،أوريغون  ،97540الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152013 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات وكاالت التوظيف ،حما�سبة� ،إدارة �أعمال وا�ست�شارات
تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة �ش�ؤون املوظفـني ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،خدمات اخلرباء فـي
الكفاية ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال� ،أبحاث الأعمال ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال،
ا�ست�شارات الأعمال املهنية ،املعلومات والأخبار عن الأعمال� ،إعداد ك�شوف الرواتب ،توظيف
الأفراد� ،إعداد ال�ضرائب ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،عر�ض �سلع على
و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،خدمات التجميع
امل�ساعدة فـي الأعمال ،خدمات الفوترة ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية
والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات
احلا�سوبية ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،ا�ستعانة بجهات خارجية
للت�سيري الإداري لل�شركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ساندي �أفرتنونز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 716 :ساوث بي�سيفك هايواي تالينت� ،أوريغون  ،97540الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152014 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت حت�صيل الديون ،خدمات �سم�سرة التخلي�ص اجلمركي� ،صريفة ،تنظيم
التح�صيل املايل ،القرو�ض املالية متويل ،التقييم املايل الت�أمني والأعمال امل�صرفـية
والعقارات ،اخلدمات التمويلية ،الإدارة املالية ،التحليل املايل ،ا�ست�شارات مالية ،حتويل
الأموال �إلكرتونيا ،املعلومات املالية ،الكفاالت املالية� ،صريفة �شبكية ،تقييم الغابات
الدائمة ،خدمات ا�ست�شارية ب�ش�أن الديون ،ترتيب التمويل مل�شاريع البناء ،توفـري معلومات
مالية عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري ،ا�ستثمار �أموال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة دراية املالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الثاين ،مركز العليا� ،شارع العليا العام ،الريا�ض ،11323
�ص.ب ،286546 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :أبوغزالة للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152016 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زهور طبيعية (البيع باجلملة والتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية واحللويات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزنبق الأبي�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152017 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع باجلملة والتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية واحللويات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الزنبق الأبي�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152018 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمل حالقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحمة بنت حممد بن �سعيد احلب�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152019 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمالت البوظة (الآي�س كرمي) ،حمالت بيع الع�صائر ،بيع الذرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز البهاء للت�سوق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/٢٠ :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم152499 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبا�س القدم� ،أردية �سروالية ،قبعات �أغطية للر�أ�س� ،سراويل حتتية� ،صدارات مالب�س
داخلية� ،أحزمة مالب�س� ،سرتات ،قم�صان ،مالب�س� ،أثواب �ضيقة ،قم�صان م�سرولة مالب�س،
�أو�شحة ،جالبيات مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي
من جذع اجل�سم مالب�س داخلية ،عباءات ن�سائية ،بيجامات ،ف�ساتني� ،سراويل داخلية،
تنانري حتتية ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س ن�سائية داخلية ،مناديل خمرمة
مناديل للرقبة� ،أقنعة نوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تارجيت براندز ،انك.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1000 :نيكوليت مال ,مينيابولي�س  ,ميني�سوتا  ,2467-55403الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/12/٥ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151181 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكافترييات ،تزيني الكيك (الكاتو).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النجمة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 3688 :ر.ب ١١١:العذيبة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢٠ :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151182 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النوادي للرتفـيه �أو التعليم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفن للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢٠ :

-297-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151184 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مبــيدات فطري ــات ،مبي ــدات �أع�شــاب ،م�ستح�ضرات بيطريـ ــة ،م�ستح�ضــرات لإبـ ــادة
احل�ش ــرات واحليوان ــات ال�ض ــارة ،بخــاخ تربي ــد للأغ ــرا�ض الطبي ــةdisinfectants، ،
( pharmaceuticalsم�ستح�ضرات �صيدالنية وطبية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية
لغايات طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع
والأطفال ،مكمالت للحمية الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد ال�ضماد ،مواد
وم�سـتح�ضرات طب الأ�سـنان وح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان ،املواد املطهرة ،املواد
وامل�ستح�ضرات اخلا�صة بالق�ضاء على اجلراثيم ،مبيدات احل�شرات واحليوانات ال�ضارة،
مبيدات الفطريات ،مبيدات الأع�شاب ال�ضارة ،الل�صقات الطبية ،ال�ضمادات الطبية،
الكمادات الطبية ،الكمادات العالجية ،املواد الهالمية لغايات طبية ،الكرميات لغايات
طبية ،املحاليل (لو�شن) لغايات طبية ،البخاخات والرذاذات لغايات طبية ،الزيوت الطبية،
املراهم الطبية ،مراهم لغايات �صيدالنية ،الأدوية امل�سكنة امل�ضادة لاللتهابات التي تو�ضع
عرب اجللد ،بخاخات مربدة لغايات طبية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هي�سـاميت�سـو فارما�سـوتيكـال كـو ،إ�نـك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تا�شـريودايكـان-ما�شـي ،ت�سـو�-شـي� ،سـاغا ,اليـابـان
تاريخ تقدمي الطلب2021/12/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنـة عم ـ ــان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151185 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم (خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الإقامة امل�ؤقتة ،املقاهي ،الكافرتيات،
املطاعم).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة برامي لإدارة املطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :العا�صمة ،ال�شرق ،ق  ،7ق�سيمة � ،40شارع خالد بن الوليد ،مبنى
البنك الأهلي املتحد ،دور  ،25الوحدة رقم  ،5الكويت
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢١/12/٢٠ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151541 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (املقاهي التي تقدم امل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات
الطعام ب�شكل �أ�سا�سي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ها�شم امل�ضيئة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2022/1/3 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم151932 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال(توفري �سوق مبا�شر (ان-الين) ،توفري �سوق مبا�شر (ان-
الين) للرموز غري القابلة لال�ستبدال ( ، )NFTsتوفري �سوق مبا�شر (ان-الين)
للم�شرتين والبائعني لل�سلع الرقمية املوثقة بوا�سطة الرموز غري القابلة لال�ستبدال
( )NFTsخدمات متاجر البيع بالتجزئة ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة مبا�شر (ان-
الين) ،خدمات متاجر البيع بالتجزئة مبا�شر (ان-الين) للرموز غري القابلة لال�ستبدال
(� ،)NFTsإدارة �إ�صدار تذاكر الفعاليات للآخرين ،خدمات تطوير الأعمال ،خدمات �إدارة
الأعمال ،خدمات تنظيم الأعمال ،خدمات �إدارة الأعمال ،خدمات �إقامة �شبكات الأعمال ،
خدمات الدعاية والت�سويق) ،حتليل �أ�سعار التكلفة ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،تدقيق
احل�سابات� ،إدارة اعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،عر�ض ال�سلع،
الإعالن بالربيد املبا�شر ،حتديث مواد الدعاية والإعالن ،درا�سات ال�سوق ،تقييم الأعمال،
خدمات التجميع امل�ساعدة فـي الأعمال ،كتابة ن�صو�ص الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال
للأ�شخا�ص الريا�ضيني ،ت�سويق ،خدمات الت�سويق عرب الهاتف ،توفري معلومات االت�صال
للتجارة والأعمال ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،توفري
معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني ،اال�ست�شارة
ب�ش�أن ا�سرتاتيجيات االت�صال فـي جمال الدعاية ،الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل
رعاية الأحداث الريا�ضية ،خدمات اال�ستخبارات ال�سوقية ،التدقيق املايل ،خدمات
التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية ،خدمات التجزئة على الإنرتنت
للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة م�سبقا �أو القابلة للتحميل ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،تق�صي
احلقائق فـي الأعمال ،ت�أجري مواد الدعاية والإعالن ،ا�ست�شارات تنظيم الأعمال ،ن�شر
ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،دعاية و�إعالن ،الإعالن بالراديو ،ابحاث الأعمال ،خدمات
وكاالت الدعاية والإعالن ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال ،خدمات اعداد مناذج الدعاية
والإعالن �أو ترويج املبيعات� ،أبحاث الت�سويق� ،إدارة امللفات املربجمة ،ا�ست�شارات الأعمال
املهنية ،التنب�ؤات االقت�صادية ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية او دعائية ،املعلومات واالخبار
عن الأعمال ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،ترويج املبيعات للآخرين ،جتميع املعلومات فـي
قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،تنظيم معار�ض مهنية
لغايات جتارية و�إعالنية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،البحث عن
املعلومات فـي ملفات حا�سوب للآخرين ،خدمات املقارنة بني الأ�سعار ،عر�ض �سلع على
و�سائل االعالم لغايات البيع بالتجزئة ،املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء ،الت�سويق فـي
�إطار ن�شر الربجميات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اف تي اك�س تريدينغ ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :نتيجوا وباربودا
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :لور فاكتوري رود� ،ص.ب� ،990:سانت جونز ،انتيغوا وبربودا
تاريخ تقدمي الطلب٢٠٢٢/1/١٨ :
ا�ســــــــــم الوكيــــــــــل :الزينة العاملية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة106318 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/6/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1184 :فـي 2017/3/5م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ال�صقري للأعمال �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الفـيلق الأزرق  -ت�ضامنية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 62:ر.ب� ،619:سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/3/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112947 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو هال العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الغد امل�شرق للم�شاريع املتقدمة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 26 :ر.ب� ،516 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/6/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة112947 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/6/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو هال العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة الأنفال املتحدة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 325 :ر.ب� ،311 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134450 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 846 :فـي 2007/1/9م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو هال العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الغد للم�شاريع املتقدمة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 26 :ر.ب� ،516 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/6/13 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة134450 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2007/1/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 846 :فـي 2007/1/9م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أبو هال العاملية �ش.م.م
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة الأنفال املتحدة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 325 :ر.ب� ،311 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة114073 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1348 :فـي 2020/7/5م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :بن علي املا�سي للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :إعمار املظهار
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 299 :ر.ب� ،512 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة114571 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/10/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1252 :فـي 2018/7/15م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :م�ؤ�س�سة فاطمة ال�شيخ للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة العلياء املتميزة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 318 :ر.ب� ،319 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/12 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة1226622 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة41 :

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 846 :فـي 2007/1/9م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــكAdventure Facility :

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الرتفـيه الكربى
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 488 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/12/8 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة129756 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/3/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1307 :فـي 2019/9/2م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شوامخ الريان للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الأهم العاملية �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 444 :ر.ب� ،222 :سلطنة عمان
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/3/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة136402 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/11/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1356 :فـي 2020/9/6م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :شركة رد كرمي للتجارة العامة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :م�شاريع �أبو من�صور املت�ألقة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :اخلو�ض ،والية ال�سيب ،حمافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2022/2/24 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/3/6 :م
-305-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٣

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة125375 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٤٣ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/٩/١٠ :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1284 :فـي 2019/3/10م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :حممد الذويبي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ال�صاروج للتطوير واخلدمات التجارية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ٤٢١ :ر.ب� ,٤٢١ :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/2/٢٢ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة145617 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٤٣ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1394 :فـي 2021/6/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فندق الدقم اجلديد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :هيماء لإدارة الفنادق �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ١١١ :ر.ب� ,١١٢ :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/٣/٣ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116734 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٩ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1268 :فـي 2018/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شينزن تاميز �إنوفي�شن تكنولوجي كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شينزهني با�سيو�س تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�/2 :إف بيلدينغ بي ،بيي�سي �إنتيليجين�س بارك ،منرب ،2008
ك�سيو غانغ رود ،غانغتو كوميونيتي ،بانتيان �سرتيت ،لونغانغ
دي�سرتيكت� ،شينزهني ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة116735 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٣٥ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/12/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1268 :فـي 2018/11/18م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شينزن تاميز �إنوفي�شن تكنولوجي كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شينزهني با�سيو�س تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�/2 :إف بيلدينغ بي ،بيي�سي �إنتيليجين�س بارك ،منرب ،2008
ك�سيو غانغ رود ،غانغتو كوميونيتي ،بانتيان �سرتيت ،لونغانغ
دي�سرتيكت� ،شينزهني ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
-307-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٣

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142083 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة٧ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1397 :فـي 2021/6/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شينزن تاميز �إنوفي�شن تكنولوجي كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شينزهني با�سيو�س تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�/2 :إف بيلدينغ بي ،بيي�سي �إنتيليجين�س بارك ،منرب ،2008
ك�سيو غانغ رود ،غانغتو كوميونيتي ،بانتيان �سرتيت ،لونغانغ
دي�سرتيكت� ،شينزهني ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142084 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١١ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1397 :فـي 2021/6/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شينزن تاميز �إنوفي�شن تكنولوجي كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شينزهني با�سيو�س تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�/2 :إف بيلدينغ بي ،بيي�سي �إنتيليجين�س بارك ،منرب ،2008
ك�سيو غانغ رود ،غانغتو كوميونيتي ،بانتيان �سرتيت ،لونغانغ
دي�سرتيكت� ،شينزهني ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة142085 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١٢ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/9/8 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1397 :فـي 2021/6/27م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :شينزن تاميز �إنوفي�شن تكنولوجي كو ،ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية� :شينزهني با�سيو�س تكنولوجي كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :صينية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان�/2 :إف بيلدينغ بي ،بيي�سي �إنتيليجين�س بارك ،منرب ،2008
ك�سيو غانغ رود ،غانغتو كوميونيتي ،بانتيان �سرتيت ،لونغانغ
دي�سرتيكت� ،شينزهني ،ال�صني
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :ال�صني
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/1/14 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة35858 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة١٦ :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل ٨٠٠ :فـي 2005/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� 3 :أي انفوتيك ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ازنتيو �سوفتوير برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة� :سنغافورية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 38 :بيت�ش رود � 29 - 11ساوث بيت�ش تاور� ،سنغافورة ،189767
�سنغافورة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2022/٣/١ :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2022/٣/٦ :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
77238 1
2

63607

3
4
5

69084
66189
27405

6

73720

7

73501

8

73504

9

7525

10

7524

11

7523

72086 12

ا�سـم ال�شركـة
بنك م�سقط �ش.م.ع.ع
�شركة الرتحيب للمطاعم
والتموين �ش.م.م
�سي .اف.ئي.بي�.سي�سلي
�شركة املطور العمانية �ش.م.ع.م
اكتيبوال جيت وله بيكر
�شركة حممد حمود ال�شايع -
ذات م�س�ؤولية حمدودة
�إي�ست �سربجن �إنف�ستمنت�س
�سريفـي�سز بي تي ئي ليمتد
�إي�ست �سربجن �إنف�ستمنت�س
�سريفـي�سز بي تي ئي ليمتد
�شركة حمد العبداللـه العي�سى
و�أوالده ( العي�سى )
�شركة حمد العبداللـه العي�سى
و�أوالده ( العي�سى )
�شركة حمد العبداللـه العي�سى
و�أوالده ( العي�سى )
�شركة كيمجي رامدا�س �ش.م.م
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2012/11/10
التجارة وال�صناعة

2010/4/7

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

2011/5/7
2011/1/3
2002/3/3

التجارة وال�صناعة

2012/8/4

التجارة وال�صناعة

2012/3/28

التجارة وال�صناعة

2012/3/28

التجارة وال�صناعة

1992/10/6

التجارة وال�صناعة

1992/10/6

التجارة وال�صناعة

1992/10/6

التجارة وال�صناعة

2012/1/1

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

رقم
م
العالمة
30036 13
70280 14
72948 15
16
17
18
19
20
21
22
23

72834
6705
72839
72840
72838
72835
72328
72808

68554 24
68555 25
63290 26
29374 27
27965 28
27966 29
27967 30

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

فندق الربج الدويل �ش.م.م التجارة وال�صناعة
وال  -مارت �ستورز  -انك التجارة وال�صناعة
�إ�س بي ئي ري�ستورانت جروب
التجارة وال�صناعة 2012/2/26
�إل �إل �سي
بيت�س اليكرتونيك�س ال ال �سي التجارة وال�صناعة 2012/2/20
التجارة وال�صناعة 1992/3/21
بايل �شوفابريكن �أ جي
تافـيك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2012/2/20
تافـيك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2012/2/20
تافـيك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2012/2/20
دبي للكابالت اخل�صو�صية املحدودة التجارة وال�صناعة 2012/2/20
النبيل ل�صناعة العطور م.م.ح التجارة وال�صناعة 2012/1/22
التجارة وال�صناعة 2012/2/19
ني�سان العربية
حممد ريا�ض و�شريكه للمواد
التجارة وال�صناعة 2011/6/7
البناء والأملنيوم �ش.م.م
حممد ريا�ض و�شريكه للمواد
التجارة وال�صناعة 2011/6/7
البناء والأملنيوم �ش.م.م
م�ؤ�س�سة ال�سيب الفنية (�ساركو) التجارة وال�صناعة 2010/6/13
التجارة وال�صناعة 2002/11/13
ليفـي �سرتاو�س اند كو
�سام�سونغ اليكرتونيك�س
التجارة وال�صناعة 2002/4/28
كو ليمتد
�سام�سونغ اليكرتونيك�س
التجارة وال�صناعة 2002/4/28
كو ليمتد
�سام�سونغ اليكرتونيك�س
التجارة وال�صناعة 2002/4/28
كو ليمتد
2003/2/26
2011/9/14
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رقم
م
العالمة
28370 31
73973 32
6668 33
27469 34
27472 35
36
37
38
39
40
41
42
43

27349
27348
27346
27345
27136
28040
28041
27340

44

6631

27375 45
27376 46
29651 47
27515 48

ا�سـم ال�شركـة

املهنــة

تاريخ الت�سجيل

�أ�سين�سيا ديابيتي�س كري
هولدينجز �أيه جي
فـي ايه بي الي�سين�سينج ا�س.ار.او التجارة وال�صناعة 2012/4/23
�سي.اف.اى.بي�.سيل�سي التجارة وال�صناعة 1992/3/2
ات�ش بي هيوليت  -باكارد
التجارة وال�صناعة
2002/3/10
جروب ال ال �سي
ات�ش بي هيوليت  -باكارد
التجارة وال�صناعة
2002/3/10
جروب ال ال �سي
ميفا �شويز ايه جي
التجارة وال�صناعة 2002/2/26
التجارة وال�صناعة 2002/2/26
ميفا �شويز ايه جي
ميفا �شويز ايه جي
التجارة وال�صناعة 2002/2/26
التجارة وال�صناعة 2002/2/26
ميفا �شويز ايه جي
التجارة وال�صناعة 2002/1/19
ميفا �شويز ايه جي
�شركة هاير جروب كوربوري�شن التجارة وال�صناعة 2002/5/6
�شركة هاير جروب كوربوري�شن التجارة وال�صناعة 2002/5/6
التجارة وال�صناعة 2002/2/20
فـي.اي.دبليو.ليمتد
فـيرب  -كا�ستيل
التجارة وال�صناعة 1992/2/24
�أكتينجي�سيلل�س�شافت
التجارة وال�صناعة 2002/2/27
فـرييتي �أ�س بي ايه
التجارة وال�صناعة 2002/2/27
فـرييتي �أ�س بي ايه
ال بو�سيندورفر كالفـري فابريك
التجارة وال�صناعة 2002/12/25
جي ام بي ات�ش
مافـي جيم �ساناي فـي تيكارت
التجارة وال�صناعة 2002/3/19
ايه ا�س
التجارة وال�صناعة
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رقم
م
العالمة
28175 49
29386 50
76642 51
76641 52
53
54
55
56
57
58
59

72951
76170
6665
73180
28036
27429
73382

75537 60
75536 61
28572 62
28163 63
29256 64
72883 65

ا�سـم ال�شركـة
رولك�س ا�س�.آ
�سافت
�سولو�شيا �سنغافور بي تي
اي.ال تي دي
�سولو�شيا �سنغافور بي تي
اي .ال تي دي
�سيليك�س للكهربائيات �ش.ذ.م.م
ال جي كيم ليمتد
هوملارك كارد�س ،انكوربوريتد
�سيلك�س للكهربائيات �ش.ذ.م.م
دي  -لينك كوربوري�شن
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
�شركة علي زيد القري�شي
و�إخوانه املحدودة
�شركة علي زيد القري�شي
و�إخوانه املحدودة
فران�س بورتلي
بوز كوربوري�شن
�شركة �أبناء حممد ال�سعد
العجالن
�شركة �أبناء حممد ال�سعد
العجالن
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2002/5/26
التجارة وال�صناعة 2002/11/16
التجارة وال�صناعة

2012/10/7

التجارة وال�صناعة

2012/10/7

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

2012/2/27
2012/12/9
1992/3/1
2012/3/10
2002/5/5
2002/3/5
2012/3/21

التجارة وال�صناعة

2012/7/28

التجارة وال�صناعة

2012/7/28

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2002/7/22
2002/5/21

التجارة وال�صناعة 2002/10/26
التجارة وال�صناعة

2012/2/25
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رقم
م
العالمة
73455 66
67
68
69
70
71
72
73
74

6674
28446
72855
72856
72858
72859
72860
72861

75

6841

76

6842

77
78
79
80

27163
27164
27165
27166

78332 81
78333 82
29368 83
29370 84

ا�سـم ال�شركـة
ال جي هاو�س هولد & هيلث
كري ملتد
�شوكوالترى جيالين �أن ،فـي
�سانوفـي
ام جي ايكون ال ال �سي
ام جي ايكون ال ال �سي
ام جي ايكون ال ال �سي
ام جي ايكون ال ال �سي
ام جي ايكون ال ال �سي
ام جي ايكون ال ال �سي
هائل �سعيد �أنعم و �شركاه
املحدودة
هائل �سعيد �أنعم و �شركاه
املحدودة
راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
راين ريفري�شمينت�س �ش.م.ح
�شركة انفـيوجن الدولية
للتجارة العامة
�شركة انفـيوجن الدولية
للتجارة العامة
مار�س انكوربوريتد
مار�س انكوربوريتد
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2012/3/26

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

1992/3/7
2002/6/30
2012/2/22
2012/2/22
2012/2/22
2012/2/22
2012/2/22
2012/2/22

التجارة وال�صناعة

1992/4/27

التجارة وال�صناعة

1992/4/27

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

2002/1/23
2002/1/23
2002/1/23
2002/1/23

التجارة وال�صناعة

2013/1/8

التجارة وال�صناعة

2013/1/8

التجارة وال�صناعة 2002/11/12
التجارة وال�صناعة 2002/11/12
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م
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

رقم
العالمة
مار�س انكوربوريتد
29369
مار�س انكوربوريتد
29367
مار�س انكوربوريتد
29215
مار�س انكوربوريتد
7591
مار�س انكوربوريتد
75675
مار�س انكوربوريتد
7139
مار�س انكوربوريتد
7135
مار�س انكوربوريتد
75446
مار�س انكوربوريتد
7133
مار�س انكوربوريتد
7132
مار�س انكوربوريتد
74880
مار�س انكوربوريتد
74879
مار�س انكوربوريتد
74881
مار�س انكوربوريتد
74877
مار�س انكوربوريتد
74878
مار�س انكوربوريتد
74882
 72814ريكيت بنكيزر اريبيا اف زد اي
ريكيت �أند كوملان (اوفر�سيز)
72186
هيلث ليمتد
ريكيت �أند كوملان (اوفر�سيز)
72083
هيلث ليمتد
ريكيت �أند كوملان (اوفر�سيز)
72267
هيلث ليمتد
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

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

2002/11/12
2002/11/12
2002/10/19
1992/10/27
2012/8/5
1992/7/4
1992/7/4
2012/7/21
1992/7/4
1992/7/4
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/6/18
2012/2/20

التجارة وال�صناعة

2012/1/8

التجارة وال�صناعة

2012/1/1

التجارة وال�صناعة

2012/1/14

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

رقم
م
العالمة
 6651 105ريكيت بنكايزر كايغون بي.فـي
اكو يو كي ليمتد
27395 106
�سرتيل�سون ايه جي -
6609 107
�شركة �سوي�سرية
فورد موتور كومبني
72215 108
فورد موتور كومبني
72595 109
فورد موتور كومبني
72596 110
فورد موتور كومبني
72360 111
فورد موتور كومبني
72361 112
فورد موتور كومبني
73509 113
بو هر ينجري جنلهيم فارما جي
27151 114
ام ب ات�ش اند كو.كيه جي
زينو دافـيدو�س ا�س.ايه
27083 115
اكزو نوبل كوتينغ�س
6409 116
انرتنا�شيونال بي.فـي
اكزو نوبل كوتينغ�س
6408 117
انرتنا�شيونال بي.فـي
اكزو نوبل كوتينغ�س
6407 118
انرتنا�شيونال بي.فـي
اكزو نوبل كوتينغ�س
6406 119
انرتنا�شيونال بي.فـي
اكزو نوبل كوتينغ�س
6405 120
انرتنا�شيونال بي.فـي
ا�سـم ال�شركـة
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املهنــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1992/2/26
2002/2/3

التجارة وال�صناعة

1992/2/18

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

2012/1/10
2012/2/6
2012/2/6
2012/1/24
2012/1/24
2012/3/28

التجارة وال�صناعة

2002/1/23

التجارة وال�صناعة

2002/1/13

التجارة وال�صناعة 1991/12/23
التجارة وال�صناعة 1991/12/23
التجارة وال�صناعة 1991/12/23
التجارة وال�صناعة 1991/12/23
التجارة وال�صناعة 1991/12/23

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٣٣

املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الفردو�س الدولية �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الفردو�س الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٦٠٤١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٣٨:ر.ب١١٨:
هاتف رقم ٢٤١١٦٩٣٦ :فاك�س رقم٢٤١١٧١٥٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صحراء خلدمات االت�صاالت �ش.م.م
يعلن مكتب عزان ال�صباري  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ال�صحراء خلدمات االت�صاالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٦١١٤١٠وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم ٢٤٤٨٨٨٦٨ :فاك�س رقم٢٤٤٨٦٦١٦ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-317-
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طفول بنت حممد بن �أحمد العامرية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة برج املزايا للتجارة  -تو�صية
تعلن طفول بنت حممد بن �أحمد العامرية �أنـها تقــوم بت�صفـيــة �شركة برج املزايا للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٠٠٩٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٣م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
هاتف رقم٩٣٩٩٩٩٣٨ :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأطالل العربية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأطالل العربية
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،٣٢٤٧٨٢١
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٥٢:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣١٣٣٢٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروابط لل�صناعات احلديدية �ش.م.م
يعلن عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الروابط لل�صناعات
احلديدية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٥٧١٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٩/١٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٨٨١٨٨٨٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن داود بن رجب البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلقوق �ش.م.م
يعلن �سعيد بن داود بن رجب البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة احلقوق �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٠٦٢١٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٣٣٢٣ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٩٩٣٥٣٣٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�صالح بن حارب بن حمود العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العربي املتحدة للم�شاريع التجارية �ش�.ش.و
يعلن �صالح بن حارب بن حمود العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العربي املتحدة للم�شاريع
التجارية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٦٢١٩١٢وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٤:ر.ب١١١:
هاتف رقم٩٩٣٨٢٨٤٤:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفنان لوى للمقاوالت �ش.م.م
يعلن يو�سف بن علي بن �سليمان البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أفنان لوى للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١١١٢٩٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٩٤٣٩٣٥٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إبراهيم بن نا�صر بن من�صور الرحبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صون ال�شرق العاملية �ش.م.م
يعلن �إبراهيم بن نا�صر بن من�صور الرحبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ح�صون ال�شرق
العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٥٥١٥٠وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٦٢ :ر.ب١٤٤ :
هاتف رقم٩٥٢٤٦٥٢٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعيد بن نا�صر بن �سعيد املحروقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املو�شور الدولية للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن �سعيد بن نا�صر بن �سعيد املحروقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املو�شور الدولية للتجارة
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٠٧٣٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٩٧١ :ر.ب٦١١ :
هاتف رقم٩٩٣٤١٨٤١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ه�شام بن حممد بن �سعود البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �ساحل بنتوت للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن ه�شام بن حممد بن �سعود البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �ساحل بنتوت للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٧٢٠٧٠٨وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢١٨ :ر.ب١١١ :
هاتف رقم٩٧١٠١٠٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن عبداللـه امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�صائل اللوية ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن �سعيد بن عبداللـه امل�شايخي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�صائل اللوية ال�شاملة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٢٣٤٩٣وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٢٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٩٦٦٢٤٧٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحور �آ�سيا للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن عبداللـه ال�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بحور �آ�سيا للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٣٩٩٧١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٥٢٠٥١٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن عبدالعزيز بن علي املردوف الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حلج للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن عبدالعزيز بن علي املردوف الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حلج للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٢١٠٠٥٠٩وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب ٣٠٦ :ر.ب٢١١ :
هاتف رقم٩٩٤٩٤٩٩٢ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة الطبية اجلديدة �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سامل بن �سليمان ال�صويل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة الطبية اجلديدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٤٣١٧وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٨٨٣٣٠٥ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سعيد بن عبداللـه امل�شايخي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�شهور للخدمات الزراعية �ش.م.م
يعلن حمد بن �سعيد بن عبداللـه امل�شايخي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�شهور للخدمات
الزراعية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٠٠٥٧وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٨ :ر.ب٤١٥ :
هاتف رقم٩٥٥٥٥٧٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبدالرحيم بن �سيف بن حممد اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطعم اخلنجر �ش.م.م
يعلن عبدالرحيم بن �سيف بن حممد اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطعم اخلنجر
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٤٢١٧٦وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٧١٣٩٣٠٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن خ�صيب ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الوحدة للتقنية وامل�شاريع �ش.م.م
يعلن حممد بن �سعيد بن خ�صيب ال�شبلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الوحدة للتقنية
وامل�شاريع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣١٣١٦٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٦٦٦٦٧٣٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفـــي
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عبداللـه بن علي بن خلفان الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البون�سية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن علي بن خلفان الهطايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البون�سية للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٨٤١٠٠٩وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٩/٧/٢٩م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٣١٩٣٣٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
قا�سم بن �أحمد بن عبداملح�سن ال�شيزاوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل ال�شيزاو للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن قا�سم بن �أحمد بن عبداملح�سن ال�شيزاوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل ال�شيزاو
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٣٨٠١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٣٣٣ :ر.ب٣٢١:
هاتف رقم٩٩٣٣٦٦٨٠ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن �سعيد بن حمد اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة بوادي الأ�شخرة ال�شاملة للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سعيد بن حمد اجلعفري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوادي الأ�شخرة ال�شاملة
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٧٢٧٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٤٢٠:ر.ب٤٢١ :
هاتف رقم٩٦٢٢٢٢١٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن حمد بن �سيف العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديار املتميزة املتحدة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن حمد بن �سيف العربي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الديار املتميزة املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٣٤٠٩٠٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٥١٢٩٢٩١ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جابر بن عبداللـه بن �سعيد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سواعد الزرقاء للتجارة �ش.م.م
يعلن جابر بن عبداللـه بن �سعيد الغيثي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سواعد الزرقاء للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٣٢٥٦٢وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية العامرات  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ١٢٣ :ر.ب١٢٣ :
هاتف رقم٩٢٦٩٩٧٢٩ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
منري بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�س
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض اجلليد لأنظمة التكييف والتربيد �ش.م.م
يعلن منري بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�س أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض اجلليد لأنظمة
التكييف والتربيد �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٩٦٦٦٢
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٦١٣ :ر.ب١٣١ :
هاتف رقم٩٥١٦٦٧٤٤ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة �صفاق�س �ش.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة زهرة �صفاق�س �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٧٠٩٠٢٠
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/١٥م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة ال�شمالية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب ٧٥٦ :ر.ب١١٢ :
هاتف رقم٢٤٤٩٩٨٥٨ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللطيف بن �سامل بن فا�ضل ال�صوافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سليف املا�سية  -تو�صية
يعلن عبداللطيف بن �سامل بن فا�ضل ال�صوافـي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سليف املا�سية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٠١٢٦٤وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢٢/٢/٢٧م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب ٩٧٩:ر.ب٥١١ :
هاتف رقم٩٩٧٨٣٧٧٣ :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حبل الر�سن للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون � -أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة حبل الر�سن
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1210177وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -روي � -سكة رقم - 3707 :مبنى رقم� - 524 :شقة رقم21 :
�ص.ب 192 :ر.ب112 :
هاتف رقم24706500 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة ال�شرقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليـون لتدقــيق احل�ساب ــات واال�ست�شـ ــارات االقت�صادي ــة أ�نـه يقوم
بت�صفـيـة �شركة بوابة ال�شرقي ــة للتجــارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،6047947وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/30م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - 3745 :جممع رقم237 :
مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :
هاتف رقم 95806298 - 99221971 :فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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علي بن حممد بن را�شد الظهوري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نفل م�سندم للتجارة �ش�.ش.و
يعلن علي بن حممد بن را�شد الظهوري أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة نفل م�سندم للتجارة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1370985وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 24 :ر.ب811 :
هاتف رقم99824269 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن علوي بن عبداللـه املرزع باعبود
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز للتموين واخلدمات �ش.م.م
يعلن �أحمد بن علوي بن عبداللـه املرزع باعبود أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركة االمتياز للتموين
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1232074وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/7/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99855172 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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ر�ضوان بن علوي بن عبداللـه املرزع
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ا�سناد �ش.م.م
يعلن ر�ضوان بن علوي بن عبداللـه املرزع �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة ا�سناد �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1776908وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99451131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة العربية للت�سويق �ش.م.م
يعلن ر�ضوان بن علوي بن عبداللـه املرزع �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة املتحدة العربية للت�سويق
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1607421وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99451131 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مو�سى بن علي بن �سل ّيم العربي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأداء الفعال الف�ضي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مو�سى بن علي بن �سل ّيم العربي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة الأداء الفعال الف�ضي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1241016وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 80 :ر.ب414 :
هاتف رقم99601509 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأداء الفعال الربونزي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مو�سى بن علي بن �سل ّيم العربي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة الأداء الفعال الربونزي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1291236وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 80 :ر.ب414 :
هاتف رقم99601509 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن عبداللـه بن �سعيد الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ساحة احلمراء للتجارة �ش.م.م
يعلن في�صل بن عبداللـه بن �سعيــد الرا�شــدي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركــة ال�ساحــة احلمــراء
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1011415وفقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/2/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 456 :ر.ب420 :
هاتف رقم97666576 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالنا�صر بن �إبراهيم بن عبداللـه اخلياط
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلياط للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالنا�صر بن �إبراهيم بن عبداللـه اخلياط أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركــة اخلي ــاط
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1182804وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 32 :ر.ب325 :
هاتف رقم96190040 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سيف بن �سعيد ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�ستقبل الربميي للتجارة �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سيف بن �سعيد ال�شيدي أ�نـه يقوم بت�صفـيـة �شركــة م�ستقبل الربميي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1010152وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 130 :ر.ب322 :
هاتف رقم95911557 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�شانيل موندامبارا
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة في�ستج للتجارة ال�شاملة �ش�.ش.و
يعلن �شانيل موندامبــارا أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة في�ست ــج للتج ــارة ال�شامل ــة �ش�.ش.و,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1346909وفقــا التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ
٢٠٢1/12/20م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى
اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
�ص.ب 112 :ر.ب112 :
هاتف رقم71774024 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-335-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

عبدالعزيز بن حممد بن م�سعود الذخري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروافد الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن عبدالعزيز بن حممد بن م�سعود الذخري �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة الروافد الذهبية
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1023092وفقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/1/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92804858 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زوايا الباطنة احلديثة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن م�سلم بن را�شد البادي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة زوايا الباطنة احلديثة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1173554وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 525 :ر.ب319 :
هاتف رقم99313323 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عو�ض بن خلفان بن حمود الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني اجلوف للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عو�ض بن خلفان بن حمود الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة ب�ساتني اجلوف للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1038498وفقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/3/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية بهالء  -حمافظة الداخلية
�ص.ب 858 :ر.ب612 :
هاتف رقم95480115 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
م�سعود بن �سامل بن م�سعود اجلعفري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غ�صون الأ�شخرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن م�سعود بن �سامل بن م�سعود اجلعفري �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة غ�صون الأ�شخرة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1284230وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم93811139 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن حممد املنذري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف الب�صرة �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن حممد املنذري �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة طيف الب�صرة �ش.م.م,
وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،7062265وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 111 :ر.ب511 :
هاتف رقم99363676 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سراج الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م
يعلن علي بن ح�سن بن حممد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة ال�سراج الأخ�ضر املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1103814وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 488 :ر.ب600 :
هاتف رقم94004445 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دقة التقنية للنظم الأمنية �ش.م.م
يعلن عزام بن علي بن �سليمان ال�شبلي �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة دق ــة التقنيــة للنظــم
الأمنية �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرقـ ــم  ،1170966وفقــا التفــاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢1/9/19م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 26 :ر.ب131 :
هاتف رقم98818888 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خالد بن ح�سن بن �سعيد املريكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة احلظرية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن ح�سن بن �سعيد املريكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة �شعلة احلظرية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1127456وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 26 :ر.ب311 :
هاتف رقم99476606 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن عبداللـه بن نا�صر الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة اخلليجية الوطنية لل�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن �أحمد بن عبداللـه بن نا�صر الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة ال�شركــة اخلليجية الوطنية
لل�ش ــرق الأو�س ــط �ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـ ــم ،1078068
وفقــا التفــاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢2/3/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 644 :ر.ب130 :
هاتف رقم95599227 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن را�شد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع قلم الر�صا�ص الالمع �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن را�شد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة م�شاريع قلم الر�صا�ص
الالمع �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1326076وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1676 :ر.ب112 :
هاتف رقم99010109 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خليفة بن �سعيد بن را�شد املكتومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شرق جمان للتجارة �ش.م.م
يعلن خليفة بن �سعيد بن را�شد املكتومي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة �شرق جمان للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1017893وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 780 :ر.ب319 :
هاتف رقم99337158 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عنرب بن �سعيد بن عنرب املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إجناز الهمبار املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن عنــرب بن �سعيــد بن عنرب املقبالــي �أنـه يقوم بت�صفـيـة �شركة �إجناز الهمبار املتحدة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1124503وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96663539 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن حمود ال�سليماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القمة للم�شاريع املحدودة �ش.م.م
يعلن حممد بن �سامل بن حمود ال�سليماين �أنـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة القمة للم�شاريع
املحدودة �ش.م.م ,وامل�سجلــة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجـاري بالرقم  ،1295482وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 32 :ر.ب121 :
هاتف رقم96002001 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليل بن طالب بن حميد ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سرايا اجلبل الدولية �ش.م.م
يعلن خليل بن طالب بن حميد ال�شكيلي أ�نـه يقــوم بت�صفـيـة �شركــة �سرايا اجلبل الدولية
�ش.م.م ,وامل�سجل ــة لــدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتجاري بالرقـ ــم  ،1321171وفقــا التفــاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢1/6/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شركــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعلى اجلميــع مراجعة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 328 :ر.ب113 :
هاتف رقم96386660 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أحمد ونورجان للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـتــه امل�صفي
ل�شركـة �أحمد ونورجان للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢١٧٦١٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن �سليمان الإن�شائية �ش.م.م
يعلـن مكتــب اجل ــدوى العامليــة لال�ست�ش ــارات املالي ــة وتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفــي
ل�شركـة بن �سليمان الإن�شائية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٠٢٥٧٦٣ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جا�سم بن حممد بن ح�سن العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع الفليج للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن جا�سم بن حممد بن ح�سن العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �شراع الفليج للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٣٧٣٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقل اجلوي ال�سريع �ش.م.م
يعلـن عبا�س بن عبداللـه بن حممد العجمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة النقل اجلوي ال�سريع
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٨٠٥٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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نا�صر بن �سيف بن حميد املالكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خزامي الظفرة للتجارة  -تو�صية
يعلـن نا�صر بن �سيف بن حميد املالكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة خزامي الظفرة للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٦٩٨٢٥ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحاب الظفرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سيف بن حميد املالكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سحاب الظفرة للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٢٣٤٠ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وادي القطيف للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن نا�صر بن �سيف بن حميد املالكي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة وادي القطيف للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٨٨٦٧ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ال�شرفـي حممد �شهزاد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ريا�ض الفرفار للتجارة �ش.م.م
يعلـن ال�شرفـي حممد �شهزاد ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـ ــة ريـ ــا�ض الفرفـ ــار للتج ــارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٤٣٦٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�صالح بن حممود بن خلفان الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�ضواء الفنار  -ت�ضامنية
يعل ــن �صالح بن حممود بن خلفـ ــان الهنائـ ــي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أ�ض ــواء الفـ ــنار -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٨٧٤٢٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
غدير بن �سامل بن علي الدرعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع الراكي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن غدير بن �سامل بن علي الدرعي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة ربوع الراكي للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١٢٢٢٥٦٤ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن حممد بن حمد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رو�ضة ال�شباك للتجارة  -تو�صية
يعلـن حمد بن حممد بن حمد الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة رو�ضة ال�شباك للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١٥٤٢٢ع ــن انته ـ ــاء �أع ـم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن م�سلم بن �سامل امل�سلمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن م�سلم بن �سامل و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن م�سلم بن �سامل امل�سلمي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة عبداللـه بن م�سلم بن
�سامل و�شريكته للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،٦٠٥٤٩٢٧ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-345-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1433

مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فيوليا �إ�سناد للخدمات املمتازة �ش.م.م
يعلـن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة فيوليا �إ�سناد للخدمات
املمتازة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٥٥٠٢١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآمال العالية للتجارة  -تو�صية
يعلـن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة الآمال العالية للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلـ ــة لــدى �أمان ـ ــة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ـ ــم  ،٨٠٧٠٤٤٠ع ــن انتهـ ــاء �أع ـم ــال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سداب للم�شاريع العاملية �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �سداب للم�شاريع
العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٧١٤٥٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع حرامل احلديثة �ش.م.م
يعلـن خمي�س بن نا�صر بن خمي�س الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع حرامل
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٥٦٥٥٤ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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بدر بن �سليم بن نا�صر الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العراقة احلديثة �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سليم بن نا�صر الوهيبي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة العراقة احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٣٢٧٦٧٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالفتاح عبداحلليم عبدالفتاح علي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأن�صاري لإن�شاء املباين وامل�شاريع �ش.م.م
يعلـن عبدالفتاح عبداحلليم عبدالفتاح علي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـ ــة الأن�صــاري لإن�شــاء
املباين وامل�شاريع �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠١٢٥٥٣ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سلطان بن حمود الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزون العربية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سلطان بن حمود الرا�ش ــدي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مـ ــزون العربي ــة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ،٤٠٠٦٣٢١ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
علي بن مبارك بن علي العرميي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتقدمة للمقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن مبارك بن علي العرميي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة املتقدمة للمقاوالت �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٢٨٢١٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�أحمد بن حماد بن ن�صيب املع�شني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زينة ال�صحراء املتحدة �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن حماد بن ن�صيب املع�شني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة زينة ال�صحراء املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١١١٠١٦ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ري�سوت املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حماد بن ن�صيب املع�شني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة واحة ري�سوت املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم  ،١٠٤٩٥٧٥ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء الريف املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حماد بن ن�صيب املع�شني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة �أجواء الريف املتحدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرق ــم  ،١١١٤٣٧٦ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة ري�سوت العربية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حماد بن ن�صيب املع�شني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة واحة ري�سوت العربية
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقم  ،١٠٤٩٥٧٧ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
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�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة علي بن حماد ن�صيب املع�شني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن حماد بن ن�صيب املع�شني ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة علي بن حماد ن�صيب
املع�شني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم
 ،٢١٨٥٠١٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب املهاد لال�ست�شارات الإدارية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الوقبة الذهبية �ش.م.م
يعلـن مكتب املهاد لال�ست�شارات الإدارية ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة م�شاريع الوقبة الذهبية
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٣٥٩٥٢ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سليمان بن م�صبح الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرايا الدريز  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سليمان بن م�صبح الفار�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرايا الدريز -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٩٠٢٧ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سليمان بن �سامل احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مرتفعات الوافـي عندام للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �أحمد بن �سليمان بن �سامل احلب�سي ب�صفـتــه امل�صفي ل�شركـة مرتفعات الوافـي عندام
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،١١٢٦٨٠٧
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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