
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٥٨(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باإ�ســـدار ترخيـــ�ص مـــن الفئـــــة الأولـى لل�سركـــة  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــم ٥٨/2022 
العمانيــــــة للأبــــــراج لإن�ســــــاء وت�سغيـــــل البنيـــــــة 

الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج الت�سالت.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات  

                            هيئـــة تنظيــــم االت�ســـــاالت
�سـادر فـــي 2022/٩/٥ باإ�ســــدار لئحـــة تنظيــــم  قــــــــرار رقـــــــــم ١١٥2/2/٣/2022/١ 
تقديــــم خدمـــة الت�ســــالت ال�سوتيـــة اأو املرئيـــة 

عرب بروتوكول الإنرتنت.
�ســــادر فـــي 2022/٩/٥ باإ�ســـدار لئحــة تنظيــم  قــــــــرار رقـــــــــم ١١٥2/2/٣/2/2022 

حقوق املنتفعني بخدمات الت�سالت.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

                                                         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.
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اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ص بالنتفاع.
اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها.

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة.
ا�ستدراك.

االأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�سـات

اإعلن عن طرح املناق�سة رقم ٣2/2022.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وجدان ينقل املتميزة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة ال�سويق الوطنية �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن طالب البلو�سي وولده للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل التلول للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحى اخلالدية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة مدينة الر�ستاق �ص.م.م.

للتجـــارة  و�سريكـــــه  العمرانــــي  ل�سركــــة عبداللـه  الت�سفـيـــة  اأعمـــال  بـدء  اإعلن عن 
واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الذهبي العاملي �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمال وعبدالعزيز املميزة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز الأر�ص املتحدة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�ص البا�سق للم�ساريع ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر اجلابري الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثناء الذهبية �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املري املتكاملة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخامة م�سقط احلديثة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بركاء العاملية �ص.م.م.



اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق امل�سنعة املميز للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ال�سر�ص للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج الباطنة العايل للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الوطنية للمغامرات �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحاب ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زين الو�سائط املتعددة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص الليمون املتحدة للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى امل�سنعة احلديثة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرات الدولية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينج تيليكوم �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق الأمان املتكاملة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج احلاجر للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم للتنمية احلديثة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة العا�سمة اجلديدة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سطول للأ�سماك  �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ال�سوادي املتحدة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكريب للمقاولت  �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وطلل ال�سابقي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل قطن للم�ساريع الدولية للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق العبور احلديثة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النريوز الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سيح الوطنية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج املوحدة للتنمية �ص.م.م.
اإعلن عـــن بـــــدء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــــة م�ساريــــع الزاويــــة الأخيــــرة للتجــــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التام للم�ساريع املحدودة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء الباطنة املتحدة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر عمان للأ�سماك �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تربان ال�ساملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة البحر الدولية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي املحيط للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفحم الذهبي �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سلحي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد اخلليج املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور ال�سباح اجلديدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة البحر الع�سرية للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقة خلدمات النظافة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيان الع�سري للمقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعلة العفية اجلديدة للتجارة - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجيال الداخلية للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوداد العاملية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلالدية �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالـــم بن حمــــد بن �سالــــم املقبالـــي وولــــده 

للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز اللوؤلوؤ للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زوايا الدقم املتكاملة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمائل الغيث للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�ستان تنعم للم�ساريع املتميزة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة توريدات ال�سرق �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثري �ستار خلدمات حزم الب�سائع �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار العوامر للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�ساد املا�سي الدولية �ص.م.م.
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رقم 
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امللتقى املا�سي للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راية للتجارة واملقاولت �ص.�ص.و.

اإعلن عـــن بــدء اأعمـــال الت�سفـيــة ل�سركـــــة �سالـــــم بن �سعيـــــد الرو�ســـــدي و�سريكــــه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فوزي بن فارح بن بخيت بيت ربيع و�سريكه 
للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج اجلنني لل�ستثمار �ص.م.م.
اإعلن عـــن بــدء اأعمـــال الت�سفـيـــة ل�سركة اأبــــو حاتـــــم حمــــــرو�ص واأولده للتجـــــارة 

واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة ال�سياحية لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعايل الريف للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة هاجـــر بنت عبداللـــــه بن �سيـــــف الوهيبــــي 
و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القلم ال�سحري للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التزامن للم�ساريع املحدودة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الأحوا�ص �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات املدينة الوطنية - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة الفيوم للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة ال�سرق الأو�سط الع�سرية للتجارة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براعة للتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكبري العاملي للخدمات �ص.�ص.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الليطاين للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قريات للتموين والإعا�سة �ص.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاب م�سقط الوطنية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ينقل الوطنية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة داوؤد العامري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية.
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اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال الظفرة التجارية - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبري�سم العربية - تو�سية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انتجراتد جلوبل �سريفز�ص ال�سرق الأو�سط �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركـــة الوطنيــــة الذهبيـــة للمقاولت الهند�سية 

والتجارة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن يديد �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة للخدمات اللوج�ستية والأعمال �ص.م.م.
اأ�ص فـــي بيتـــي للأقم�ســــة  اأعمـــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة م�ساريــــع  اإعلن عن انتهــــــاء 

)�سركــة منطقــة حــرة( �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج م�سقط الع�سرية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع احلرادي للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجود لرتكيب الأملنيوم والديكور - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب الديل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تلل الرايبة للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو تالني للمقاولت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هلل وحمد للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز عر�ص ال�سلطانة للتجميل �ص.�ص.و.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمانة الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار الذكية لل�سحن �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمــــال الت�سفـيــــة ل�سركــــة اأعمـــــــار الدوحـــــة احلديثـــــة للتجــــارة 

واملقاولت - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطوير الدولية �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليجية للم�ساريع الإمنائية �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو يافث املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قرية احل�ساة للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حول العامل الدولية احلديثة �ص.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العاملية للهند�سة وامل�ساريع املتميزة �ص.م.م.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2022/58

باإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية للأبراج

 لإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج الت�سالت

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

اإ�سدار ترخي�ص من الفئة الأوىل لل�سركة العمانية لالأبراج لإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية 

غري الن�سطة لأبراج الت�سالت، وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 10 من �سفــــــــــــر �سنـة 1444هـ

املـوافــــق:  7   من �سبتمبـــــــر �سنـة 2022م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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ترخي�ص من الفئة الأولى لل�سركة العمانية للأبراج

 لإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج الت�سالت 

املحتويــات

اجلــزء الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املادة )1(: تعريفات.

املادة )2(: املجال.

املادة )3(: الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص.

املادة )4(: املدة.

املادة )5(: التعديل. 

املادة )6(: الإلغاء.

املادة )7(: النتهاء.

املادة )8(: اللتزام. 

املادة )9(: الإخطارات.

اجلــزء الثانــي

ال�شــروط واملالحــق 

اأول: ال�ســــروط:
1 - اخلدمات املرخ�سة.

2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة.

3 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة. 

4 - التزامات املرخ�ص له جتاه املرخ�ص لهم الآخرين واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة.

5 - متطلبات جودة اخلدمة.

6 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة. 

7 - التفاقيات الدولية.

8 - اأ�سعار اخلدمات.

9 - خدمات النفاذ. 
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10 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية. 

11 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�سغيل والتدريب. 

12 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل �سلطنة عمان.

13 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية.

14 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة. 

15 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية. 

16 - اللتزام بتوفـري املعلومات. 

17 - اإ�سناد الأعمال اإىل �سركات خارجية.

18 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم. 

19 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية.

20 - حقوق الرتفاق.

21 - التنازل عن الرتخي�ص. 

22 - النزاعات.

23 - الغرامات.

ثانيــا: املالحق: 
امللحق )اأ(- توظيف غري العمانيني.

اجلـــزء الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة 

املــادة ) 1 (

تعريفـــات

يكـــون للكلمــات والعــبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص 

معنى اآخر:

1 - القانــون: 
قانون تنظيم الت�سالت.

2 - الهيئــــة: 
هيئة تنظيم الت�سالت.
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3 - املرخ�ص له: 

ال�سركة العمانية لالأبراج.

4 - التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص: 

تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ص. 

5 - منطقة الرتخي�ص: 

�سلطنة عمان.

6 - اإجمايل الإيرادات ال�سنوية: 

جميع الإيرادات التي يحققها املرخ�ص له خالل عام نتيجة تقدمي اخلدمات املرخ�سة، 

وفقا للوائح والقرارات والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن.

7 - القوة القاهرة: 

كل ما هو خارج عن اإرادة املرخ�ص له، وي�ستحيل توقعه كما ي�ستحيل دفعه. 

8 - البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج الت�سالت: 

جميــع الأعمال املدنية غري الن�سطة للبنية الأ�سا�سية لأبـــراج الت�ســالت وت�سمل - 

علــى �سبيــل املثــال ل احل�ســر - مواقع وهياكل الأبراج، وغرف احلماية، واملعدات، 

واإمدادات الأ�سالك الكهربائية، والبطاريات الحتياطية، والقنوات والألياف الب�سرية 

غري الن�سطة �سمن موقع الربج، وهياكل التوزيع.

9 - امل�ستفـيــد: 

اجلهة التي تقدم لها خدمات الت�سالت اأو تطلب تقدمي هذه اخلدمات من قبل 

املرخ�ص له.

املــادة ) 2 (

املجـــال

يرخ�ص لل�سركة العمانية لالأبراج فـي اإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج 

الرتخي�ص  واأحكام هذا  له،  تنفـيذا  ال�سادرة  والقرارات  القانون  الت�سالت طبقا لأحكام 

ومالحقه.
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املــادة ) 3 (

الإتــاوة ور�ســوم الرتخيــ�ص

1 - يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

اأعوام الرتخي�ص، وحت�سب الإتاوة بناء  ال�سنـــوية اخلا�سعــة لالإتاوة، عن كل عام من 

العام، وتدفع قبل  مـــن دي�سمبـــر من  املحققــــة حتـــى )31(  الإيــــرادات  اإجمالـــي  علـــى 

)30( من يناير من العام التايل، على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من العام الأول، 

والعام الأخري لهذا الرتخي�ص.

2 - يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم التي تقررها الهيئة وفقا لل�سرط رقم )19( من اجلزء 

الثاين من هذا الرتخي�ص.

املــادة ) 4 (

املــــدة

مدة الرتخي�ص )25( خم�سة وع�سرون عاما من التاريخ الفعلي ل�سريانه.

املــادة ) 5 (

التعديـــل

1 - يجوز للهيئة واملرخ�ص له التفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص. 

2 - يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك. 

املــادة ) 6 (

الإلغـــاء

وفقا  املمنوحة مبوجبه  احلقوق  اأي من  اأو  الرتخي�ص،  اإلغاء  م�سبب  بقرار  للهيئة  يجوز 

لأحكام القانون. 

املــادة ) 7 (

النتهــــاء

ينتهي الرتخي�ص فـي احلالت الآتية:

1 - انتهاء مدته ما مل يجدد وفق ما ين�ص عليه القانون.

2 - اإذا انحلت ال�سخ�سية القانونية للمرخ�ص له، اأو دخل مرحلة الت�سفـية، اأو الإفال�ص، 

اأو اتخذت �سده اأي اإجراءات ق�سائية ذات اأثر مماثل، اأو تنازل عن امللكية مل�سلحة دائنيه.
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املــادة ) 8 (

اللتـــزام

1 - يلتزم املرخ�ص له ببناء )250( مائتني وخم�سني برج ات�سالت على الأقل خالل )5( خم�سة 

اأعوام من تاريخ �سريان هذا الرتخي�ص فـي املواقع التي حتددها الهيئة بالتن�سيق مع 

املرخ�ص له.

واأحكام  الرتخي�ص،  فـي هذا  املن�سو�ص عليها  وال�سروط  بالأحكام  له  املرخ�ص  يلتزم   -  2

الهيئة،  عن  ال�سادرة  والإر�سادات  والتوجيهات  والأوامر  والقرارات  واللوائح  القانون 

كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�سلة.

3 - يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �سخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول اإىل اأي موقع 

لتدقيق اأو فح�ص اأو اختبار اأي نظام.

4 - يلتزم املرخ�ص له باإجراء درا�سة للنظر فـي اجلدوى التجارية والقت�سادية لطرح ما ل يقل 

عن ن�سبة )40%( اأربعني باملائة على الأقل من اأ�سهمه فـي اأ�سول ال�سركة املرخ�سة بهذا 

الرتخيـــ�ص لالكتتـــاب العـــام فــــي بور�ســة م�سقط �ص.م.ع.م خالل )5( خم�سة اأعوام 

من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص. 

املــادة ) 9 (

الإخطــــارات

بالربيد  تر�سل  له  للمرخ�ص  الهيئة  ت�سدرها  التي  واملخاطبات  الإخطارات  جميع   -  1

على عنوانه امل�سجل ر�سميا اأو مبوجب اآلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق 

الرقمية اأو باأي و�سيلة اأخرى يتفق عليها مع الهيئة. 

2 - للهيئة اإر�سال الإخطارات العاجلة اإىل املرخ�ص له عن طريق الربيد الإلكرتوين على 

اأن يلي ذلك اإر�سالها مكتوبة، وباملحتوى ذاته. 

3 - يقوم املرخ�ص له بتعيني مفو�ص م�سوؤول تكون لديه درجة كبار املديرين اأو ما يوازيه، 

وتوكل له مهمة متثيل املرخ�ص له اأمام الهيئة ومتابعة تنفـيذ قراراتها املتعلقة بالرتخي�ص 

اأو اأي قرارات اأخرى.
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اجلــزء الثانــي 

ال�شــروط واملالحــق

اأول: ال�سروط
1 - اخلدمات املرخ�سة:

1 - 1 - يخول للمرخ�ص له اإن�ساء وت�سغيل البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة لأبراج 

الت�سالت فـي منطقة الرتخي�ص على اأ�سا�ص غري ح�سري وفقا لأحكام 

و�سروط هذا الرتخي�ص، والتي ت�سمل الآتي: 

1 - 1 - 1 - تقديـــم خدمـــات امل�ساركـــة فـــي الأبراج واملواقع ومـــا يلحـــق 

بذلك من عنا�سر البنية الأ�سا�سيــة غري الن�سطــة لأبـــراج 

الت�سالت.

1 - 1 - 2 - تاأجري كوابل الألياف الب�سرية غري الن�سطة.

1 - 2 - يجـــوز ا�ستخـــدام اأجهـــزة ات�ســـالت ن�سطـــة عنــــد احلاجـــة بعد احل�سول 

على موافقة م�سبقة من الهيئة.

1 - 3 - يجوز للمرخ�ص له بعد موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة تقدمي اخلدمات 

املرخ�ســـة، كلها اأو بع�سها، بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن، 

اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات  وفـي 

بنف�سه.

2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة:

2 - 1 - يجب على املرخ�ص له اأن ي�سعى اإىل ا�ستقطاب التقنيات اجلديدة لتطوير 

اخلدمات املقدمة و�سمان توافقها مع متطلبات القطاعات املختلفة.

2 - 2 -  يجب على املرخ�ص له اأن ي�سعى اإىل ا�ستقطاب اأحدث البتكارات واملنتجات 

الت�سغيلي  التوافق  يحقق  ومبا  منها،  ال�ستفادة  ي�سمن  مبا  واخلدمات 

الآمن والقابلية لتطوير هذه البتكارات واملنتجات واخلدمات.

2 - 3 - يجب اأن تت�سمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ص له برامج ا�ستثمارية ت�سمل 

الن�سطة  غري  الأ�سا�سية  البنية  حتديث  اأو  التو�سعة،  املثال:  �سبيل  على 

لأبراج الت�سالت، واأي اإجراءات لزمة لذلك.
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3 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

3 - 1 - يلتزم املرخ�ص له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية 

من اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج تتيح لالأجهزة الأمنية حتقيق متطلبات 

الأمن الوطني، وذلك وفقا ملا تن�ص عليه القرارات التي ت�سدرها الهيئة 

فـي حدود اأحكام القوانني املعمول بها، وفـي حالة تاأثر الإمكانيات الفنية 

ونظم  ومعدات  اأجهزة  فـي  تغيري  اأي  جراء  من  الأمنية  الأجهزة  لدى 

الأمنية  الأجهزة  تتحملها  التي  التكاليف  يتحمل  اأن  فعليه  له،  املرخ�ص 

فـي توفـري الإمكانيات الفنية ال�سرورية.

3 -2 - فـي حالة حدوث كارثة طبيعية، اأو حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة يجوز 

على  القائمني  لديه  والعاملني  له  املرخ�ص  خدمات  جميع  ا�ستدعاء 

الكوارث  ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات وال�سبكات لغر�ص مواجهة هذه 

اأو احلوادث، وعلى املرخ�ص له اأن يقوم بتطوير وحتديث خطة الطوارئ 

املقدمة اإىل الهيئة �سنويا اأو بناء على طلب الهيئة.

3 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه بالتعـــاون مـــع الأجهـــزة الأمنيــة التي حتددها الهيئة 

اأو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني، واأن ينفذ  اإذا كانت احلوادث الطارئة 

خطة الطوارئ، ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة.

4 - التزامات املرخ�ص له جتاه املرخ�ص لهم الآخرين واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة:

    يلتزم املرخ�ص له بالآتي: 

4 - 1 - تقدمي اخلدمات املرخ�سة اإىل املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات الت�سالت، 

وذلك بناء على طلب معقول واأ�سا�ص غري ح�سري.

4 - 2 - احل�ســـول علـــى موافقـــة كتابية م�سبقة من الهيئة قبل تقدمي اأي من 

خدمات  بتقدمي  لها  مرخ�ص  غري  جهة  اأي  اإىل  املرخ�سة  اخلدمات 

الت�سالت فـي �سلطنة عمان ب�سكل مبا�سر.

 4 - 3 - يكــــون ت�سميـــم الأبراج ومرافقهــا مهـياأة قدر الإمكان لت�ستوعب جميع 

املرخ�ص لهم بتقدمي خدمات الت�سالت.

4 - 4 -  يتعني على املرخ�ص له اأن ي�سعى اإىل اإن�ساء البنية الأ�سا�سية غري الن�سطة 

لالت�سالت فـي املناطق القت�سادية واملناطق احلرة واملواقع ال�سياحية.
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5 - متطلبات جودة اخلدمة: 

5 - 1 - يلتـــــزم املرخــــ�ص له بتحقيـــق متطلبـــات جـــودة اخلدمـــة وفقــــا للوائـــح 

والقرارات والأوامر والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة من وقت لآخر. 

5 - 2 - يلتــــــزم املرخـــــ�ص لـــه بالحتفـــــاظ ب�سجـــــالت للمعلومـــات تثبــــت التزامـــه 

كما  الهيئة،  حتدده  الذي  النحو  على  وذلك  اخلدمة  جودة  مبتطلبات 

يلتزم مبتطلبات الإف�ساح عن اأي معلومات اإ�سافـية تطلبها الهيئة.

6 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة: 

6 - 1 - ل يجوز للمرخ�ص له اإنهاء اخلدمات املرخ�سة اأو اأي جزء منها ب�سكل 

من  نوع  اأي  يعلق  اأن  له  يجوز  ل  كما  الطبيعية،  الأو�ساع  فـي  متعمد 

من  م�سبقة  كتابية  موافقة  على  احل�سول  قبل  املرخ�سة  اخلدمات 

الهيئة.

6 - 2 - ل ينطبق ال�سرط )6-1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني:

6 - 2 - 1 - اإذا كان الإنهاء اأو التعليق ب�سبب حالة طارئة، كحالة القوة 

القاهرة. 

6 - 2 - 2 - اإذا كــــــان الإنهـــــاء اأو التعليـــق خلدمــــة مرخ�ســــة يوفرهــــا 

خطرا  ات�سالتــه  نظــام  ي�سكـــل  مـــا  مل�ستفــــيد  لـــه  املرخ�ص 

على �سالمة الأنظمة املرخ�سة.

7 - التفاقيات الدولية:

اتفاقيات  اإبرام  قبل  امل�سبقة  الهيئة  موافقة  على  باحل�سول  له  املرخ�ص  يلتزم 

�سراكة دولية مبا فـي ذلك التفاقيات مع ال�سركات املالكة للمرخ�ص له.

8 - �سروط واأحكام واأ�سعار اخلدمات: 

يقدم املرخ�ص له ال�سروط والأحكام والأ�سعار التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات 

املرخ�سة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات التي ت�سدرها 

الهيئة فـي هذا ال�ساأن. 

9 - خدمات النفاذ:   

9 - 1 - يجوز للمرخ�ص له احل�سول على خدمات النفاذ وفقا للوائح والقرارات 

والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة.
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9 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بتوفـري خدمات النفاذ لأي مرخ�ص له م�ستحق 

والقرارات  للوائح  وفقا  النفاذ  خدمات  على  احل�سول  فـي  يرغب 

والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة.

للبنيـــة  اأ�ســـــ�ص جتاريــــة  علـــى  النفـــاذ  لــه طلـــب  للمرخـــ�ص  يجـــوز   -  3  -  9

الأ�سا�سية التابعة للمرخ�ص لهم الآخرين التي ل تخ�ســـع لأحكـــام 

لئحة النفاذ والربط البيني ال�سادرة بالقرار رقم 2016/25.

10 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية: 

اإر�سادات  اأو  اأو قواعد  اأو معايري فنية  1 - يلتزم املرخ�ص له باأي لوائح   - 10

لالأنظمة  الت�ســـغيلي  التوافـــق  �سمــــان  بغــــر�ص  الهيـــئة  ت�سدرهـــا 

واخلدمات املرخــ�سة مــع اأنظمـــة وخدمـــات الت�ســـالت املقدمة من 

قبل م�سغلني مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا واقت�ساديا.

10 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالتاأكد من اأن جميع مكونات الأنظمة املرخ�سة، 

والأجهزة املربوطة بها، والتي ت�ستعمل فـي توفـري اخلدمات املرخ�سة، 

موافق عليها، ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح اأو اأي معايري 

فنية حتددها، اأو توافق عليها الهيئة.

11 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�سغيل والتدريب: 

لتدريب  الالزمة  اخلطـــوات  كـــل  يتخـــذ  بــاأن  لـــه  املرخـــ�ص  يلتــزم   -  1  -11

التنظيمي  هيكله  فـي  املتاحة  املهن  ل�سغل  العمانيني  العاملني 

ن�سب  يتجاوز  باأل  يلتزم  كما  امل�ستويات،  كل  وفـي  والإداري،  الفني 

توظيف غري العمانيني املن�سو�ص عليها فـي امللحق )اأ( املرفق بهذا 

الرتخي�ص، ويجوز بقرار من الرئي�ص التنفـيذي للهيئة خف�ص تلك 

الن�سب. وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له بهذا ال�سرط تفر�ص عليه 

الهيئة غرامة مالية وفقا لأحكام ال�سرط )23( من هذا الرتخي�ص.

11 - 2 - يجوز للمرخ�ص له توظيف خرباء غري عمانيني لرتكيب وت�سغيل 

اأنظمة الت�سالت وتقدمي اخلدمات املرخ�سة،  و�سيانة وا�ستغالل 

وذلك وفقا للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة، �سريطـة تزويد 

ت�سغيل  قبل  عليها  للموافقة  منهم  لكل  الذاتيـة  بال�سرية  الهيئة 

وتاأهيل  اخلرباء،  هوؤلء  عدد  خف�ص  له  املرخ�ص  وعلى  منهم،  اأي 

الكوادر العمانية فـي تلك املجالت، وفقا لربنامج زمني يتفق عليه 

مع الهيئة. 
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12 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل �سلطنة عمان:

اأق�سى  اإىل  املحلية  ال�سلع واخلدمات  بتعزيز م�سرتياته من  له  املرخ�ص  يلتزم 

العمانية  وال�سركات  العمانيني،  وقدرات  اإمكانيات  حت�سني  على  والعمل  حد، 

بغر�ص حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية 

التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن.

13 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية:  

13 - 1 - يلتزم املرخ�ص له ب�سمان خ�سو�سية و�سرية املعلومات واأ�سرار العمل 

يزوده  �سخ�ص  اأي  من  عمله  خالل  يكت�سبها  اأو  عليها  يح�سل  التي 

املنا�سبة  الإجراءات  و�سع  طريق  عن  وذلك  املرخ�سة،  باخلدمات 

وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات. 

13 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ مبعلومات كافـية عن اإجراءاته اخلا�سة 

ال�سرية بالقدر الذي تقبله الهيئة، وفاء مبتطلبات  باملحافظة على 

ال�سرط )13 - 1(.

14 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة:

14 - 1 - يحظر على املرخ�ص له اأن يدعم ب�سكـل غـــري عـــادل، متبـــادل اأو مـــن 

جانب واحد، اأعماله اأو اأعمال فروعه فـيما يتعلق بتوفـري اخلدمات 

املرخ�ســة وفقـــا لل�ســـرط )1( مــن اجلزء الثاين من هذا الرتخي�ص، 

اأو اأي خدمات يتم توفـريها وفقا لأي ترخي�ص �سادر من الهيئة. 

14 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املالية 

بني الأعمال املن�سو�ص عليها فـي ال�سرط )14 - 1(. 

14 - 3 - تتخـــذ الهيئـــة عنــد خمالفة املرخ�ص له لل�سرط )14 - 1( الإجراءات 

التـــي تـــراها لزمـــة، مــع مراعــاة مـــا اإذا كان املرخ�ص له قام بالدعم 

الرتخي�ص  هذا  مبقت�سى  عليه  مفرو�ص  التزام  باأي  الوفاء  بغر�ص 

من عدمه. 

14 - 4 - يلتزم املرخ�ص له باللوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة 

على  والهيمنة  للمناف�سة،  املنافـية  باملمار�سات  واملتعلقة  الهيئة  من 

والأوامر  القرارات  وكل  املهيمن،  املركز  ا�ستخدام  واإ�ساءة  ال�سوق 

والإر�سادات والتوجيهات ال�سادرة من الهيئة. 
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15 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية:

15 - 1 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه خــــالل )5( خم�ســة اأ�سهــر مــن نهايــة العــام املالـــي، 

العام،  املالية املدققة كما هي فـي نهاية ذلك  اأن ي�سلم الهيئة قوائمه 

اأن تكون م�سحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني  ويتعني 

اأن هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي العام امل�سار اإليه، 

فـي  واملعتمدة  بها،  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  اأعدت  قد  واأنها 

�سلطنة عمان.

15 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل ال�ستثمارات 

بها،  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات 

واملعتمدة فـي �سلطنة عمان، ووفقا لطلب الهيئة لغر�ص ح�ساب الإتاوة 

ور�سوم الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون.

15 - 3 - يجــوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له تزويدها مبعلومات حما�سبية 

اأخـــرى مـــن اأجـــل مراقبة تطبيق �سروط الرتخي�ص، وفر�سها ب�سكل 

مدة  خالل  املعلومات  بتلك  الهيئة  تزويد  له  املرخــ�ص  وعلـــى  فـــعال، 

معقولة حتددها له.

 15 - 4 - اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي الوفاء باللتزامات املن�سو�ص عليها فـي البندين 

املرخ�ص  و�سعه  الذي  املحا�سبي  النظام  كان  اإذا  اأو   )3  -  15  ،2  -  15(

له قد ف�سل فـي حتقيق اأهدافه املن�سو�ص عليها فـي هذا ال�سرط جاز 

للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له توفـري بع�ص اخلدمات املرخ�سة من 

اأو  تابع  اأو  منف�سلة،  فروع  اأو  فرع  اأو  منف�سلة،  اأق�سام  اأو  ق�سم  خالل 

تابعني منف�سلني.

15 - 5 - يلتــــزم املرخـــ�ص لـــه عنـــد ح�سولـــه علـــى اأكثـــر مـــن ترخيــ�ص، بتطبيق 

ال�سرط )15 - 1( على كل ترخي�ص ب�سكل منف�سل وباملتطلبات نف�سها.

16 - اللتزام بتوفـري املعلومات: 

16 - 1 - يلتزم املرخ�ص له بحفظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة الحتفاظ 

بها وفقا للطريقة التي حتددها، واأن ي�سعها فـي متناولها فـي الوقت 

تقارير  �سكل  فـي  املعلومات  هذه  تطلـــب  اأن  وللهيئـــة  حتــدده،  الـــذي 

واإح�سائيات دورية، واأي �سكل اآخر. 
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16 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �سخ�ص تخوله الهيئة الو�سول فـي اأي 

وقت اإىل كل اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة 

بتنفـيذ �سروط الرتخي�ص.

17 - اإ�سناد الأعمال اإىل �سركات خارجية:

17 - 1 - ل يجــــوز للمرخـــ�ص له اأن ي�سنـــد اأي عمل من اأعمال اأن�سطة اخلدمات 

م�سجلة  غري  �سركات  اإىل  الرتخي�ص  هذا  به  جاء  ما  وفق  املرخـــ�سة 

التي  للقواعد  وفقا  وذلك  الهيئة،  موافقة  بعد  اإل  عمان  �سلطنة  فـي 

ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن.

17 - 2 - يجـــوز للهيئـــة اأن تطلب اأي معلومات تتعلق باإ�سناد اأي اأعمال لل�سركات 

اخلارجية وذلك فـي اأي وقت من مراحل امل�سروع.

18 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم: 

18 - 1 - يجب احل�سول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ص لأ�سهمه 

لدى املرخ�ص له املبا�سرة اأو غري املبا�سرة يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي 

الذي ميلكه ذلك ال�سخ�ص يبلغ ن�سبة )5 %( خم�سة باملائة من اأ�سهم 

املرخ�ص له اأو يزيد عليها.

18 - 2 - يجب اأن يقدم طلب املوافقة امل�سار اإليه فـي ال�سرط )18 - 1( قبل )30( 

ثالثني يوم عمل من التاريخ املقرتح ل�سريان هذا التغيري اأو اكت�ساب 

الأ�سهم. 

18 - 3  - يلتزم املرخ�ص له باإبالغ الهيئة كل عام خالل )30( ثالثني يوم عمل من 

بداية كل عام من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم اأي �سخ�ص 

طبيعـــي اأو معـــنوي ميـــلك اأكرث من )40 %( اأربعني باملائة من اأ�سـهم 

املرخ�ص له املبا�سرة اأو غري املبا�سرة، وجمموع الأ�سهم التي ميلكها فـي 

تاريخ الإبالغ.

18 - 4 - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له اأي معلومات ذات عالقة باأي 

اندماج، اأو ا�ستحواذ خا�سة به. 
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19 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية: 

19 - 1 - يلتـــــزم املرخــــ�ص له ب�ســـداد ر�ســـم اإ�ســـدار الرتخيــ�ص لأول مرة وفقا 

للقرار 84/ 2019 بتحديد ر�سوم تراخي�ص تقدمي خدمات الت�سالت.

19 - 2 - يلتــــزم املرخـــــ�ص له ب�ســـداد الر�ســـوم ال�سنويـــة التـــي حتددهــــا الهيئــــة 

املتوقعة  والنفقــات  الت�سغيــل  لتكاليـــف  الــالزم  القــــدر  يجــاوز  مبـــا ل 

لكل عام مايل للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية للعام القادم، وت�سدد 

الر�سوم كل عام فـي ميعاد ل يتجاوز اأول يناير من كل عام.

19 - 3 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه فــــي حالـــة التاأخـــر عـــن دفـــع الر�سوم امل�سار اإليها 

بن�سبة من مقدار  ب�سداد غرامة  فـي ميعادها،   )2  - ال�سرط )19  فـي 

الفائدة ال�سنوية على قرو�ص البنوك التجارية التي يتم ن�سرها من وقت 

لآخر من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري.

20 - حقـــوق الرتفـــاق: 

والعقارات  الأرا�سي  فـي  املرخ�ص  الت�سالت  نظام  تركيب  له  للمرخ�ص  يجوز 

وذلك  املرخ�سة،  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  ال�سرورية  بالأعمال  يتعلق  فـيما 

وفقا لأحكام القانون، واأي قوانني اأخرى ذات �سلة. 

21 - التنازل عن الرتخي�ص: 

21 - 1 - ل يجوز للمرخ�ص له التنازل عن هذا الرتخي�ص اإىل اأي �سخ�ص اآخر 

اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة. 

21 - 2 - ل يجـــوز للمرخــــ�ص له البدء فـي اأي عمليــة لنقـــل ملكيــة جلزء اأو لــكل 

البنيـــة الأ�سا�سيـــة لالتـــ�سالت املرخ�ســة وفقا لل�سرط )1( من هذا 

الرتخي�ص دون احل�سول على موافقة م�سبقة من الهيئة.

21 - 3 - يتعني على كل من يتم التنازل له بالرتخي�ص اأن يقدم الوثائق التي 

تراها الهيئة منا�سبة لإكمال اإجراءات التنازل.

22 - النزاعــــــات:

لهم  واملرخ�ص  له  املرخ�ص  بني  تن�ساأ  التي  النزاعات  فـي  النظر  الهيئة  تتوىل 

اأو امل�ستفـيدين والف�سل فـيها وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�سادرة  الآخرين 

من الهيئة. 
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23 - الغرامــــات:    

23 - 1- تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند اإخالله باللتزامات املفرو�سة 

عليه مبوجب هذا الرتخي�ص، ومينح مهلة معقولة تقدرها الهيئة 

مبا ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�سالح 

التي  فـي احلالت  وذلك  لتنفـيذها،  الالزمة  املدة  تت�سمن  الإخالل 

واإخطار  اإقرار اخلطة،  وللهيئة  الإخالل ممكنا،  اإ�سالح  فـيها  يكون 

املرخ�ص له لتنفـيذها. 

23 - 2 - بالإ�سافة اإىل اأي جزاءات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص، اأو اأي 

جزاءات من�سو�ص عليها فـي القانون، والقوانني الأخرى اأو اللوائح 

له  املرخ�ص  على  الهيئة  تفر�ص  لها،  تنفـيذا  ال�سادرة  القرارات  اأو 

التي يدفعها طبقا  بن�سبة مئوية من احل�سة  التي تقدرها  الغرامة 

احلالت  من  اأي  فـي  وذلك  الرتخي�ص،  هذا  من   )2  -  19( لل�سرط 

الآتية:

اأ - اإذا مل يقدم املرخ�ص له خطة اإ�سالح خالل املدة املحددة من الهيئة، 

اأو مل تقر الهيئة هذه اخلطة.

ب - اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي تنفـيذ خطة الإ�سالح خالل املدة املحددة 

له من الهيئة.

ج - اإذا مل يلتزم املرخ�ص له باأي من اأحكام و�سروط هذا الرتخي�ص. 
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امللحــــق )اأ(

توظيــف غيــر العمانيــني

1 - يلتـــزم املرخـــ�ص لـــه بعـــدم جتــاوز الن�سب املئوية املحددة للموظفـني غري العمانيني، 

على النحو الآتي:

امل�ستـــوى

بعد )12( 
�سهرا من 

التاريخ الفعلي 
ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )24( 
�سهرا من 

التاريخ الفعلي 
ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )36( 
�سهرا من 

التاريخ الفعلي 
ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )48( 
�سهرا من 

التاريخ الفعلي 
ل�سريان 

الرتخي�ص

50%50%67%67%موظف تنفـيذي

50%50%50%63%مدير

30%30%30%40%رئي�ص دائرة

13%23%25%31%رئي�ص ق�سم

9%10%13%22%اخت�سا�سي

6%6%8%16%موظف م�ساندة

10%12%14%23%الإجمايل

2 - فـي حالة جتاوز الن�سب املحددة اأعاله فـي كل م�ستوى لكل مرحلة، توقع على املرخ�ص 

له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا لل�سرط )23( من هذا الرتخي�ص.
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هيئـــة تنظيــم االت�صــاالت 
قــــــرار 

رقم ١١٥2/2/٣/2022/١
باإ�صدار الئحة تنظيم تقدمي خدمة 

االت�صاالت ال�صوتية اأو املرئية عرب بروتوكول االإنرتنت

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144، 

واإلى القرار رقم 2012/34 ب�ساأن �سوابط تقدمي خدمة االت�ساالت ال�سوتية العامة با�ستخدام 
تقنية ال�سوت عرب بروتوكول االإنرتنت،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،
واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
يعمـــــل فـي �ســـــاأن تنظيـــم تقديــــم خدمـــة االت�ســــاالت ال�سوتيــة اأو املرئيــة عبــر بروتوكــــول 

االإنرتنت، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة
علـــــى املخاطبـــــني باأحكـــــام الالئحــــة املرفقـــــة توفـيــــق اأو�ساعهـــــم طبقــــا الأحكامهـــا خــــالل 

)3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة
يلغـــــى القــــرار رقــــم 2012/34 امل�ســــار اإليــــه، كمــــا يلغى كـــل مـــا يخالــف الالئحـــــة املرفقــــــة، 

اأو يتعـــار�س مــع اأحكامهــــا.

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

�صـدر فـي: ٨ مــن �صفــــــــــــــر ١٤٤٤هـ
�صالـــــــــــــم بـــن نا�صــــــــــــــــر العوفـــــــي  املوافـــــق: ٥ مــن �صبتمبـــــــر 2022م

رئي�س مـجــلـ�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت 
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الئحــة تنظيــم تقديـم خدمـــة

 االت�صاالت ال�صوتية اأو املرئية عرب بروتوكول االإنرتنت

الف�صــــل االأول

تعريفـــات واأحكــــام عامـــــة

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الهيئة: 

هيئة تنظيم االت�ساالت.

خدمة االت�صاالت ال�صوتية اأو املرئية عرب بروتوكول االإنرتنت: 

خدمة نقل املكاملات ال�سوتية اأو املكاملات املرئية با�ستخدام تقنية بروتوكول االإنرتنت من 

خالل تطبيق اإلكرتوين وبدون ا�ستغالل موارد االأرقام.

الت�صريح: 

اأو املرئية عرب بروتوكول  موافقة �سادرة من الهيئة بتقدمي خدمة االت�ساالت ال�سوتية 

االإنرتنت.

امل�صرح له: 

ال�سخ�س االعتباري مالك التطبيق االإلكرتوين احلا�سل على الت�سريح وفقا الأحكام هذه 

الالئحة.

املــادة ) 2 (

االإنرتنت  بروتوكول  عرب  املرئية  اأو  ال�سوتية  االت�ساالت  خدمة  بتقدمي  الت�سريح  يكون 

الأغرا�س التعلم اأو العمل اأو فـي املجاالت الطبية اأو االأن�سطة التجارية امل�ستخدمة من قبل 

اجلهات احلكومية اأو اخلا�سة.
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املــادة ) ٣ (

يعفــى مقــدم خدمــة االت�ســاالت ال�سوتية اأو املرئية عرب بروتوكول االإنرتنـــت من متطلبــات 

الرتخي�س املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت. 

املــادة ) ٤ (

يحظــر علــى ال�سخ�س الطبيعي اأو االعتبـــاري احلا�ســل على ترخي�س وفقا لقانـــون تنظيـــم 

االت�ساالت، القيام باأي اأعمال متييزية توؤدي اإلى �سعف جودة خدمة التطبيقات امل�سرحة 

من قبل الهيئة. 

الف�صــل الثانـــي
الت�صريـــــح

املــادة ) ٥ (

ال يجــــوز تقدمي خدمة االت�ساالت ال�سوتية اأو املرئيـة عبـر بـــروتوكول االإنرتنـــت اإال بعــد 

احل�سول على ت�سريح بذلك من الهيئة. 

املــادة ) 6 (

يحظر التنازل عن الت�سريح اأو بيعه اأو تاأجريه اأو متكني االآخرين من ا�ستخدامه.

املــادة ) 7 (

يقــــدم طلـــب احل�ســـول علــى الت�سريــح اإلى الهيئة، وفقـــا للنموذج املعد لذلك، مرفقـــا بــــه 

امل�ستندات واملعلومات املحددة فـي النموذج، مع اإي�سال �سداد ر�سم درا�سة الطلب املن�سو�س 

عليه فـي املادة )11( من هذه الالئحة. 

املــادة ) ٨ (

تقــــوم الدائـــرة املخت�سة فـي الهيئة بدرا�سة الطلب، والبت فـيه خـــالل )30( ثالثـــني يومـــا 

من تاريخ تقدميـه م�ستوفـيــا كافة امل�ستندات واملعلومات املطلوبة، ويعتبـــر م�سـي هذه املــدة 

بدون رد من الهيئة رف�سا للطلب.
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الهيئة،  رئي�س  اإلى  كتابي  طلب  مبوجب  الرف�س  قرار  من  التظلم  الطلب  ملقدم  ويجوز 
مو�سحـــا بــــه اأ�سبـــاب التظلم خـــــالل )60( �ســتني يومـــا مــن تاريـــخ اإخطاره بقــــرار الرفـــــ�س 
اأو فـــوات املــــدة املن�ســــو�س عليهـــا فـي الفقــرة االأولــــى من هـــذه املــــادة دون رد، ويجــب البـــت 
فـي التظلم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي تلك املدة دون البت 

فـيه مبثابة رف�س للتظلم.
ويعتبــــر الطلـــب ملغـــى اإذا انق�ســـت )30( ثالثــــون يومـــا دون اأن يوفــــر مقــــدم الطلــب اأيــــــا 

من املعلومات اأو امل�ستندات التي طلبتها الهيئة.

املــادة ) 9 (

تقــوم الهيئـــة - فـي حال املوافقـــة على الطلـــب - باإ�سعـــار مقــدم الطلب ب�سداد ر�سم اإ�ســــدار 
الت�سريــح املن�ســو�س عليـــه فـــي املــــادة )11( مـــن هـــذه الالئحة، خــالل )30( ثالثــني يومـــا 

من تاريخ املوافقة.

املــادة ) ١0 (

تكون مدة الت�سريح )5( خم�سة اأعوام، ويجوز جتديده بناء على طلب امل�سرح له قبل انتهاء 
مدته بـ)3( ثالثة اأ�سهر وبذات اإجراءات الت�سريح املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة. 

املــادة ) ١١ (

حتدد ر�سوم الت�سريح على النحو االآتي:

قيمة الر�صم بالريال العمايناخلدمـــــةم

1000درا�سة طلب الت�سريح1

8000اإ�سدار الت�سريح اأو جتديده2

الف�صـــل الثالـــث
التزامـــات امل�صـــرح لـــه

املــادة ) ١2 (

يجــب علـــى امل�ســـرح لـــه االلتـــزام باالآتـــي: 
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عدم تقدمي اخلدمة اإلى االأ�سخا�س الطبيعيني. - 1

التثبـــت مــــن هويـــة امل�سرتكـــني لديـــه، وت�سجيلهـــم طبقــــا لنف�س املعاييـــــر املطبقــــــة  - 2

علـــى منتفعــــي خدمات االت�ساالت العامـــة اأو باتبـــاع طريقة فنية خمتلفـــة، �سريطــــة 

موافقة الهيئة عليها.

اأن تكون جودة اخلدمة املقدمة معرفة بو�سوح للمنتفع. - 3

مراعــــاة �سريــــة وحماية بيانات املنتفع وا�ستخداماتــــه، واالحتفــــاظ بها ملـــدة ال تقـــل  - 4

عن )2( عامني، مع اإتاحة االطالع عليها للجهات املخت�سة عند الطلب.

اأن تكون املعدات واالأجهزة واخلوادم الالزمة لتقدمي اخلدمة، واالأنظمة امل�ستخدمة  - 5

البيانات  وقواعد  للعمالء،  الهاتفـي  الدعم  ومراكز  اخلدمة،  واإدارة  التحكم  فـي 

ال�سخ�سية للمنتفع موجودة وحمفوظة داخل احلدود اجلغرافـية ل�سلطنة عمان، 

وتفا�سيل  املحادثات  و�سجالت  اخلدمة،  فـي  امل�ستخدمة  الفوترة  ذلك  وي�سمل 

اال�ستخدام، والدفع، واأي معلومات �سخ�سية يتم ت�سجيلها للمنتفعني. 

اأن يكون موقع حفظ البيانات وا�ست�سافة النظام امل�سرح به فـي اأحد مراكز البيانات  - 6

فـي �سلطنة عمان، وموافقا عليه من الهيئة.

املــادة ) ١٣ (

يلتزم امل�سرح له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع االإمكانيات الفنية من اأجهزة ومعدات 

ونظم وبرامج ات�ساالت داخل نظام ات�ساالته، والتي متكن اجلهات املخت�سة من الدخول 

علــــى اأنظمتـــه حتقيقـــا ملتطلبــــات االأمن الوطني، كما يلتزم بتوفـيــــر االإمكانيــــات الفنيــــة 

التي تطلبها الهيئة نتيجة للتقدم التقني والتحديث فـي االأنظمة. 

املــادة ) ١٤ (

يتحمــــل امل�ســـرح لـــــه فـي حالة حتديـــث اأو تغييــــر فــــي اأنظمتــــه تكاليــــف حتديـــــث االأجهــــزة 

التي ت�ستخدمها اجلهات املخت�سة التي تاأثرت نتيجة لذلك. 
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املــادة ) ١٥ (

يلتزم امل�سرح له بتوفـيـــر �سمان بنكي با�سم الهيئة وبالقيمة التي تقدرها، علــى اأال تزيد 
علـــى )100.000( مائـــــة األـــــف ريال عمانــــي، وذلك فـي حــــال حت�سيــــل اإيداعــــات نقديـــــة 
من املنتفعــني اأو اإ�ســـدار ا�سرتاكــــات مدفوعة القيمــــة اأو حت�سيل ر�ســـوم ا�ستـــراك �سنويــــة 
اال�سرتاكـــــات  اإ�سدار  اأو  املقدمة  الر�سوم  اأو  االإيداعات  تلك  مقدما، وذلك قبل حت�سيـــل 
املعتمدة فـي �سلطنة  امل�سارف  اأحد  اأن يكون ال�سمان �سادرا من  املدفوعــــة م�سبقــا، على 

عمان، ومت�سمنا ال�سروط واالأحكام التي تقررها الهيئة اأو تكون مقبولة لديها.

املــادة ) ١6 (

 مع مراعاة حكم املادة )15( من هذه الالئحة يجوز للهيئة اأن تطلب تقدمي �سمان بنكي 
بالتزامات  للوفاء  �سروريا  ذلك  اأن  راأت  متى  املقدم،  البنكي  ال�سمان  تعديل  اأو  اإ�سافـي 

امل�سرح له جتاه املنتفعني فـيما يتعلق باال�سرتاكات امل�سبقة الدفع. 

املــادة ) ١7 (

على امل�سرح له اإعادة جميع املبالغ املدفوعة مقدما اإلى املنتفعني خالل االأجل الذي حتدده 
الهيئة، وذلك فـي حالة اإلغاء اأو عدم جتديد الت�سريح، وفـي حالة عدم التزامه بذلك يكون 

للهيئة �سحب ال�سمان البنكي املودع من قبل امل�سرح له.

الف�صـــل الرابـــع

اجلــــــزاءات

املــادة ) ١٨ (

مع عدم االإخالل باأي عقوبة اأو جزاء من�سو�س عليه فـي قانون تنظيم االت�ساالت امل�سار 
اأحكام هذه  اإليه واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا له، يجوز للهيئة فـي حالة خمالفة 

الالئحة، اأن تتخذ اأحد اجلزاءات االآتية: 
اإنذار املخالف. - 1
وقف الت�سريح حلني اإزالة املخالفة. - 2
حت�سيل غرامة مالية ال تتجاوز )10.000( ع�سرة اآالف ريال عماين عن كل خمالفة،  - 3

وت�ساعف فـي حال التكرار.
اإلغاء الت�سريح، فـي املخالفات اجل�سيمة اأو التي ال ميكن ت�سحيحها، وذلك بقرار م�سبب.  - 4
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 قـــرار

 رقم 2/2022/3/2/1152

باإ�صدار الئحة تنظيم حقوق املنتفعني بخدمات االت�صاالت

ا�ستنادا اإىل قانون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم االت�ساالت ال�سادرة بالقرار رقم 2008/144،

اإ�سدار الفواتري املتعلقة بخدمات االت�ساالت  2007/69 فـي �ساأن التاأخري فـي  واإىل القرار رقم 

املرخ�سة، 

واإىل �سوابط حماية �سرية وخ�سو�سية بيانات املنتفع ال�سادرة بالقرار رقم 2009/113،

واإىل نظام الف�سل فـي املنازعات ال�سادر بالقرار رقم 2010/44،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم حقوق املنتفعني بخدمات االت�ساالت باأحكام الالئحة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

يجب على جميع املخاطبني باأحكام الالئحة املرفقة توفـيق اأو�ساعهم خالل )6( �ستة اأ�سهر 

من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة

يلغـــى القـــرار رقــــم 2007/69، والقـــرار رقــــم 2009/113، والف�ســـل اخلامـــ�س مـــن القـــرار 

رقم 2010/44 امل�سار اإليها، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الرابعــــة

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

�صـدر فـي: 8 من �صفــــــــــــــر 1444هـ

املوافـــــق: 5 من �صبتمبـــــــــر 2022م

  �صـــالــــــــــــم بــن نا�صـــــــــــر العوفــــــــــي

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

الئحـة تنظيـم حقـوق املنتفعـني بخدمـات االت�صـاالت

الف�صــل االأول 

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�صو�ص 

عليه فـي قانون تنظيم الت�صالت ولئحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية 

املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ص �صياق الن�ص معنى اآخر:

املرخـ�ص لـه: 

ال�صخ�ص الطبيعي اأو العتباري احلا�صل على ترخي�ص لتقدمي خدمات الت�صالت وفقا 

لأحكام قانون تنظيم الت�صالت. 

املنتفع:

قبل  من  اخلدمات  هذه  تقدمي  يطلب  اأو  الت�صالت  خدمات  له  تقدم  الذي  ال�صخ�ص 

املرخ�ص له.

التجوال الدويل: 

خدمة متكن املنتفعني من النفاذ للخدمات فـي �صبكات الت�صالت املتنقلة من ا�صتخدام 

خدمات الت�صالت خارج اأرا�صي �صلطنة عمان اأو على منت الطائرات اأو ال�صفن با�صتخدام 

ا�صرتاكهم مع املرخ�ص له. 

�صقف اال�صتهالك: 

املبلغ املتفق عليه بني املرخ�ص له واملنتفع عند طلب احل�صول على خدمات الت�صالت. 

 :)SPAM( الر�صالة االقتحامية

الر�صالة التي تر�صل با�صتمرار من املر�صل اإىل املت�صلم، رغم طلب املت�صلــم التوقـــف عــن اإر�صالها 

اأو طلب �صابق  اأو الدعائية التي تر�صل قبل احل�صول على موافقة  اأو الر�صالــة التجاريـــة 

من املر�صل اإليه.

:)Attacks Dictionary( الرتكيب الع�صوائي للعناوين االإلكرتونية

طريقة يتم من خاللها تكوين العناوين الإلكرتونية ب�صكل اآيل عن طريق تكوين حروف 

اأو اأرقام.
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اتفاقية اخلدمة املوحدة:

االت�ساالت  بخدمات  املنتفع  تزويد  واأ�ساليب  �سروط  تت�سمن  للمنتفعني  عامة  اتفاقية   

املرخ�سة.

اخلدمــة:

اخلدمة التي مبوجبها يتم نقل االت�ساالت ب�سفة جزئية اأو كلية بغ�س النظر عن النظم 

اأو الو�سائل امل�ستخدمة فـي ذلك با�ستثناء خدمة البث االإذاعي.

عقــد اخلدمــة:

العقد املربم بني املرخ�س له واملنتفع لتقدمي اخلدمة.

املركــز:

مركز الدعم الهاتفـي للعمالء. 

خدمــة املركــز:

خدمة املكاملات الهاتفـية التي يقدمها املرخ�س له للمنتفعني لتلقي اال�ستف�سارات، وتقدمي 

املعلومات عن املنتجات اأو اخلدمات.

املــادة ) 2 (

يجب على املرخ�س له توفـري منافذ خلدمة املنتفعني ح�سب التوزيع اجلغرافـي والكثافة 

ال�سكانية لكل حمافظة على النحو الذي حتدده الهيئة.

املــادة ) 3 (

يجب على املرخ�س له اإعداد خطة �سنوية بهدف رفع الوعي العام لدى املنتفعني واجلمهور 

عن اخلدمة التي يقدمها، وموافاة الهيئة بها واأي تعديالت الحقة عليها. ويجوز للهيئة 

متابعة تنفـيذها ون�سرها على املوقع االإلكرتوين للهيئة.

 الف�صــل الثانــي

متطلبات اتفاقية اخلدمة املوحدة وعقد اخلدمة 

املــادة ) 4 (

يلتزم املرخ�س له باإعداد اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني باللغة العربية واالإجنليزية، 

�سريطة احل�سول على موافقة الهيئة قبل تطبيقها. 
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املــادة ) 5 (

يلتزم املرخ�س له بت�سمني اتفاقية اخلدمة املوحدة ما ياأتي:

1 - احلـــاالت التـــي يجـــوز فـيهــا للمرخ�س له اإنهاء اخلدمة عن املنتفع ب�سكل موؤقت 

اأو دائم، و�سروط اإعادة تفعيل اخلدمة. 

2 - حاالت انقطاع اخلدمة واالأعطال الفنية املتوقعة وغري املتوقعة ومدة اإ�سالحها.

3 - املتطلبات االأ�سا�سية جلودة اخلدمة وحاالت التعوي�س فـي حال عدم وفائه بهذه 

املتطلبات.

4 - �سيا�سة حماية �سرية وخ�سو�سية البيانات ال�سخ�سية للمنتفعني املعتمدة من الهيئة.

5 - �سروط ا�ستخدام اخلدمة، واالآثار املرتتبة على اإ�ساءة ا�ستخدامها.

6 - التزامات املنتفع واالآثار املرتتبة على خمالفتها.

7 - ال�سمانات املتعلقة باالأجهزة التي يوفرها للمنتفع مع اخلدمة.

8 - املدة الزمنية للفوترة، وطرق �سدادها، ومدة �سقوط املطالبة بها.

9 - �سيا�سة اال�ستخدام العادل للخدمة. 

10 - اإجـــراءات التعامــل مع �سكاوى املنتفعني واملدة الزمنية حللها، على اأال تتجاوز )5( 

خم�سة اأيام عمل، ويوم عمل واحد فـي حاالت اال�ستعجال املحددة من الهيئة. 

11 - طرق التوا�سل مع املركز.

12 - اإجراءات تعديل اتفاقية اخلدمة املوحدة، وطرق اإخطار املنتفع بها، وبيان حقوقه 

املرتتبة على ذلك.

املــادة ) 6 (

يلتزم املرخ�س له بتزويد املنتفع بن�سخة من اتفاقية اخلدمة املوحدة وعقد اخلدمة املربم 

معه، كما يلتزم باالحتفاظ بهما ملدة )2( عامني من تاريخ انتهاء العقد. 

املــادة ) 7 (

يلتزم املرخ�س له بت�سمني عقد اخلدمة - على االأخ�س - املعلومات االآتية: 

1 - اخلدمة املطلوبة وو�سف الباقة. 
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2 - �سقف اال�ستهالك. 

3 - تاريخ اإبرام عقد اخلدمة ومدته واآلية التجديد واإلغاء اخلدمة. 

4 - تاريخ تفعيل اخلدمة اأو الباقة امل�سرتك بها.

5 - تفا�سيل التعرفة واملعدات واالأجهزة املقدمة.

6 - تفا�سيل عر�س اخلدمة ومدة �سالحيته. 

7 - قيود ا�ستخدام اخلدمة والتعرفة املطبقة عند جتاوز تلك القيود. 

8 - �سروط تعديل الباقة واإنهائها.

التـــي تفـــر�س فـي حال االإخالل ب�سروط عقد اخلدمة وما تت�سمنه  9 - الغرامـــات 

من باقات.

10 - املـــدة الزمنيـــة الإخطــــار املنتفـــع باإنهــاء اخلدمة على اأن يكون ذلك مبدة ال تقل 

عن )30( ثالثني يوما.

املــادة ) 8 (

ال يجــــوز للمرخــــ�س له حتديـــد مدة عقد اخلدمة اإال بعد احل�سول على موافقة م�سبقة 

من الهيئة، ويلتزم املرخ�س له ببيان اآلية احت�ساب قيمة االإنهاء املبكر للخدمة.

 كما ال يجوز للمرخ�س له فوترة اأي خدمة اأو باقة مل يثبت قبول اال�سرتاك اأو ا�سرتاك 

املنتفع فـيها.

املــادة ) 9 (

فـيها  امل�سرتك  الباقة  اأو  واأحكام اخلدمة  �سروط  تعديل  فـي حال  له  املرخ�س  يجب على 

اخلدمة  فـي  اال�ستمرار  بني  املنتفع  تخيري  اخلدمة  عقد  ملدة  اأدنى  حــدا  ت�ستــرط  والتــي 

اأو الباقة وفق العقد احلايل حتى نهاية احلد االأدنى من مدة العقد، اأو اإلغاء العقد دون 

اإلزامه ب�سداد مبلغ االإنهاء املبكر اأو ح�سبما يتم االتفاق عليه.

املــادة ) 10 (

احل�سول  بطلب  يتقدم  منتفع  الأي  متييز  بدون  خدماته  تقدمي  له  املرخ�س  على  يجب 

عليها ما مل يتعذر تقدميها الأ�سباب فنية اأو قانونية ميكن اإثباتها.

-37-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

 الف�صــل الثالـــث

الفوترة والتجوال الدويل

املــادة ) 11 (

يجب على املرخ�س له اإ�سدار فاتورة ب�سكل دوري ومنتظم كل �سهر تت�سمن تفا�سيل اأ�سعار 

اخلدمة، ويجوز للمنتفع واملرخ�س له االتفاق على اأن يكون �سقف اال�ستهالك اإما تراكميا 

اأو �سهريا.

وفـي جميع االأحوال، ال يجوز اأن تتجاوز الفاتورة �سقف اال�ستهالك املتفق عليه.

املــادة ) 12 (

تاريخ تقدمي  يوما من  ت�سعني  الفواتري خالل مدة )90(  اإ�سدار  له  املرخ�س  يجب على 

املدة  اإحدى اخلدمات بعد م�سي تلك  اأي فاتورة بقيمة  اأن ي�سدر  اخلدمة، وال يجوز له 

بالن�سبة  مقدما  خدمة  اأي  فوترة  له  يجوز  ال  كما  الهيئة،  تقدره  فني  خلل  وجد  اإذا  اإال 

للمنتفعني الذين اختاروا نظام الدفع االآجل.

املــادة ) 13 (

يلتزم املرخ�س له - فـي حالة اإ�سدار الفاتورة خالل املدة املن�سو�س عليها فـي املادة )12( 

من هذه الالئحة - بتق�سيط قيمة فاتورة التجوال الدويل على اأق�ساط �سهرية مبا يعادل 

فتـــرة التاأخيــــر وبيــان تفا�سيل هذه امل�ستحقات واإخطار املنتفع بذلك، وال يتحمل املنتفع 

اأي التزامات مالية اإ�سافـية. 

املــادة ) 14 (

يلتزم املرخ�س له باإخطار الهيئة كتابيا بحاالت التاأخري فـي اإ�سدار الفواتري اإذا بلغت ن�سبة 

هذا التاأخري )10%( ع�سرة باملائة من الفواتري امل�ستحقة على املنتفعني اأو اأكرث، وفـي هذه 

احلالة يلتزم املرخ�س له باالإعالن عن التاأخري واأ�سبابه. 

املــادة ) 15 (

ال يجوز للمرخ�س له املطالبة باملبالغ املفوترة باأ�سعار اخلدمة وغريها من مبالغ مف�سلة 

بالفواتري بعد مرور عام من اأول تاريخ �سدرت فـيه دون قيام املرخ�س له باأي اإجراء لتح�سيلها.
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املــادة ) 16 (

مراقبة  من  املنتفع  متكن  اال�ستخدام  و�سهلة  جمانية  و�سائل  بتوفـري  له  املرخ�س  يلتزم 

ا�ستهالكه من اخلدمات املقدمة له، واإ�سعار املنتفع عند و�سول ا�ستهالكه لن�سبة حمددة 

من اإجمايل الباقة امل�سرتك بها، وعند انتهائها. وللهيئة ا�ستثناء بع�س اخلدمات من هذا 

احلكم اإذا اقت�سى االأمر ذلك.

املــادة ) 17 (

يجوز للمنتفع االعرتا�س على �سحة اأي مبلغ مدرج فـي الفاتورة خالل )90( ت�سعني يوما 

بعد  اإال  املبالغ  تلك  ب�سداد  يلتزم  وال  بها،  علمه  تاريخ  من  اأو  الفاتورة  �سدور  تاريخ  من 

واملنتفع، ويجب عليه دفع  له  املتاحة للمرخ�س  القانونية  االإجراءات  االنتهاء من جميع 

املبالغ - غري املتنازع عليها - وذلك خالل فرتة ال�سداد امل�سار اإليها فـي الفاتورة. 

املــادة ) 18 (

ا�ستخدام الر�سيد  اأو  يجب على املرخ�س له توفـري خيارات للمنتفع متكنه من ا�سرتداد 

باإخطار  يلتزم  الدفع، كما  الدفع، وذلك فـي حالة تغيري طريقة  املتبقي لالأرقام م�سبقة 

املنتفع باأر�سدة اخلدمات التي �سيفقدها عند تغيري الباقة اأو اخلدمة.

املــادة ) 19 (

ال يجوز للمرخ�س له تقدمي خدمة التجوال الدويل للبيانات اإال بطلب من املنتفع، وتكون 

تلك اخلدمة منف�سلة عن طلب خدمة املكاملات ال�سوتية للتجوال الدويل.

املــادة ) 20 (

يجب على املرخ�س له وقف خدمة البيانات املحلية اأو اأثناء التجوال الدويل فور ا�ستهالك 

املنتفع كامل �سعة البيانات املت�سمنة فـي الباقة امل�سرتك فـيها، واإخطاره باإيقاف اخلدمة 

وكيفـيـــة اإعادتهـــا وتكلفــة ا�ستمراره فـيها بتعرفة خمتلفة عن تعرفة الباقة امل�سرتك فـيها 

اأو اإتاحة خيار اال�سرتاك فـي باقة جديدة.

املــادة ) 21 (

يجب على املرخ�س له �سمان توفـري احلماية الالزمة للمنتفعني فـي املناطق احلدودية 

من تداخل التجوال الدويل مع �سبكة املرخ�س له فـي الدول املجاورة.
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املــادة ) 22 (

يجب على املرخ�س له �سمان االلتزام بكافة اال�سرتاطات واملعايري املحددة من قبل الهيئة، 

وعلى االأخ�س االآتي: 

1 - تو�سيح تفا�سيل وخ�سائ�س جودة اخلدمة - للمنتفع - وفق اخلدمة والباقة التي 

ي�سرتك فـيها، �سريطة اأال تكون تلك اخل�سائ�س اأقل من تلك املذكورة فـي اللوائح 

املتعلقة بجودة اخلدمة. 

2 - اإعـــادة جـــزء اأو كـــل املبالغ املدفوعـــة - وفـــق مـــا ا�ستـــفاد منـــه املنتفـــع مـــن اخلدمـــة 

اأو وفق االتفاق بينهم - فـي حال ف�سل املرخ�س له بااللتزام مبعايري جودة اخلدمات 

املعلن عنها. 

3 - حتديد املدة الزمنية املقررة لتو�سيل اخلدمة، وااللتزام بها.

4 - اإ�سالح االأعطال، وفـي حال جتاوزت مدة اإ�سالحها )7( �سبعة اأيام عمل، ال يجوز 

اال�سرتاك  مبلغ  ب�سطب  ويلتزم  كامال،  ال�سهر  عن  فاتورة  اإ�سدار  له  للمرخ�س 

ال�سهري مقابل فرتة االنقطاع اأو العطل.

 الف�صــل الرابــع

الر�صائل االقتحامية والر�صائل التجارية اأو الدعائية

املــادة ) 23 (

تطبق اأحكام هذا الف�سل على الر�سالة التي تن�ساأ اأو تر�سل من اأو اإىل �سلطنة عمان، اأو التي 

اأو اأحد فروعه  اأن مركزه الرئي�سي  اأو  اأو يقيم فـي �سلطنة عمان،  اأن مر�سلها يعمل  يثبت 

فـيها. 

وي�ستثنـــى مـــن ذلك مـــا تر�سلـــه وحـــدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�س 

له  املرخـــ�س  اأو ما ير�ســـله  �سلطنة عمان  فـي  الق�سائيــــة  االإعالنات  اأو  العامة  االعتبارية 

الكوارث  فـي حاالت  اأو  والتثقيفـية،  التوعوية  كالر�سائل  العامة  امل�سلحة  ملقت�سيات  وفقا 

الطبيعية واحلوادث اال�ستثنائية العامة.
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املــادة ) 24 (

ال يجوز الأي �سخ�س اإر�سال اأو م�ساعدة االآخرين اأو حتري�سهم على اإر�سال ر�سائل اقتحامية، 

�سواء با�ستخدام خدمة الر�سائل الق�سرية اأو خدمة الر�سائل املتعددة الو�سائط اأو الربيد 

االإلكرتوين اأو غريها من خدمات واأنظمة االت�ساالت.

برامج  ا�ستخدام  على  حتري�ســـهم  اأو  االآخريــــن  م�ساعــــدة  اأو  ا�ستخــدام  يجـــوز  ال  كمـــا 

ت�ساعد اأو حتـــــث علـــى اإر�ســـــال الر�سائــــل االقتحاميـــة كربامج اجلمع الع�سوائي للعناوين 

االإلكرتونية )Address Harvesting(، وبرامج الرتكيب الع�سوائي للعناوين االإلكرتونية 

.)Attacks Dictionary(

املــادة ) 25 (

اأو دعائية  اأو الت�سريح باإر�سال ر�سائل جتارية  اأو التعاقد  يلتزم املرخ�س له عند االإر�سال 

باالآتي:

1 - �سمـــان احل�ســـول على موافقة املت�سلم امل�سبقة، وفقا للطريقة التي يحددها املرخ�س له 

وتوافق عليها الهيئة. 

2 - ت�سمني عنوان للر�سالة يدل على املحتوى، واإ�سافة رمز )AD( للعنوان. 

3 - ت�سمني ا�سم املر�سل اأو ا�سم ال�سخ�س الذي اأر�سلت الر�سالة نيابة عنه ب�سكل مف�سل 

ووا�سح وغري م�سلل، باالإ�سافة اإىل بيانات التوا�سل اخلا�سة باملر�سل. 

4 - بيـــان تفا�سيـــل تكلفة اإر�ســـال الر�سالـــة اأو اأي معلومات اأخرى خا�سة باالأ�سعار قد 

توؤثر على قرار امل�ساركة فـيما يروج له.

5 - �سمان عدم قيام املر�سل باإر�سال الر�سالة خـــالل االأوقـــات التـــي يحددهـــا املنتفـــع 

اأو تلك املتعارف على اأنها اأوقات راحة.

6 - ت�سمني الر�سالة و�سيلة جمانية وفعالة وب�سيطة وبذات لغة الر�سالة، ومماثلة 

للطريقة التي اأر�سلت من خاللها الر�سالة، لتمكن املت�سلم من االآتي:

اأ - االت�ســـال مبا�ســـرة باملر�ســل، ويجب اأن تكون تلك الو�سيلة �سارية وفعالة ملدة 

ال تقل عن )30( ثالثني يوما من اإر�سال الر�سالة.

ب - اإيقاف اأو تقدمي طلب اإيقاف اإر�سال هذه الر�سائل، وعلى املر�سل اإيقاف اإر�سال 

اأي ر�سائـــل اإىل املت�سلـــم فـــور ت�سلمـــه طلــــب االإيقــــاف خــالل يوم عمل واحد 

من اإر�سال الطلب. 
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7 - اإر�ســـال الر�سائــــل الدعائيـة اأو التجارية اإىل الفئة العمرية املنا�سبة ملا يروج عنه 

فـي تلك الر�سائل.

8 - ت�سمني االأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل واجلزاءات املرتتبة على خمالفتها 

فـي عقد اخلدمة. 

املــادة ) 26 (

يجب على مر�سل الر�سائل التجارية اأو الدعائية املحافظة على �سرية وخ�سو�سية البيانات 

التـــي ح�ســـل عليـــها مـــن املت�سلـــم اأيـــا كــان نوعهــا، وعدم الت�سرف فـيها ببيعها اأو ن�سرها 

اأو توزيعها اأو تبادلها مع االآخرين اأو اإ�ساءة ا�ستخدامها، اأو ا�ستخدامها فـي غري االأغرا�س 

التي جمعت من اأجلها. 

املــادة ) 27 (

يجب على املرخ�س له القيام باالآتي:

1 - ا�ستخـــدام الربامـــج اأو اخلدمــــات اأو االأدوات الالزمــة ملكافحة الر�سائل االقتحامية 

اأو احلد منها اأو اإيقافها.

2 - اإن�ساء قاعدة بيانات تت�سمن حمتوى كافة الر�سائل التجارية اأو الدعائية التي اأر�سلها 

واملوافقات  للمت�سلم  التوا�سل  وبيانات  بياناتهم  وتفا�سيل  �سخ�س،  اأي  عن  نيابة 

والطلبات التي مت على اأ�سا�سها االإر�سال، وتاريخه، ويجب االحتفاظ بهذه املعلومات 

ملدة ال تقل عن )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ االإر�سال.

3 - تخ�سيـــ�س رقــم ات�ساالت موحد ليتمكن املنتفع من اإيقاف كافة الر�سائل التجارية 

اأو الدعائية عرب طلب واحد.

4 - القيام بربامج توعوية للمنتفعني ملكافحة الر�سائل االقتحامية.

5 - اإعداد اإر�سادات ملكافحة الر�سائل االقتحامية بعد موافقة الهيئة. 

6 - تقدمي تقرير �سنوي عن عدد الر�سائل االقتحامية املر�سلة من واإىل اأنظمة اأو �سبكات 

كل مرخ�س له وعدد ال�سكاوى املت�سلمة، وما اتخذ فـي �ساأنها، وغريها من البيانات 

واملعلومات ذات ال�سلة اأو اأي تقارير تطلبها الهيئة وفقا لاللتزامات املن�سو�س عليها 

فـي هذا الف�سل.
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املــادة ) 28 (

يعد م�سوؤوال عن اإر�سال الر�سالة االقتحامية اأو خمالفة اأحكام ال�سوابط املن�سو�س عليها 

فـي هذا الف�سل، كل من:

1 - املر�سل. 

2 - امل�ستفـيد من االإر�سال اأو الرتويج فـي حالة طلبه لالإر�سال. 

3 - اأي �سخ�س يتعامل اأو يتيح اأنظمة اأو برامج ت�ساعد على اإر�سال الر�سائل االقتحامية 

فـي حالة علمه بذلك.

وفــــي جميـــع االأحـــوال، يجــــوز للمت�ســـرر مــن الر�سائــل االقتحامـية املطالبة بالتعوي�س 

عن االأ�سرار التي حلقته من خمالفة ال�سوابط املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل. 

 الف�صــل اخلامــ�ص

 حمايـة خ�صو�صيـة و�صريـة بيانـات املنتفعيـن

املــادة ) 29 (

يجوز للمرخ�س له اأن يطلب من املنتفع تقدمي البيانات ال�سخ�سية اخلا�سة به وفقا الأحكام 

قانـــون حمايـــة البيانـــات ال�سخ�سيـــة ال�ســـادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي رقم 2022/6، �سريطة 

اأن تكون هذه البيانات �سرورية لتفعيل اخلدمة املطلوبة.

املــادة ) 30 (

يلتزم املرخ�س له ب�سمان �سرية وخ�سو�سية البيانات ال�سخ�سية التي يح�سل عليها من املنتفع، 

وذلك على النحو االآتي: 

1 - ا�ستخدام تلك البيانات فـي نطاق الغر�س الذي خ�س�ست له، ومبا ال يخالف اأحكام 

هذه الالئحة. 

2 - ق�سر �سالحية النفاذ اإىل هذه البيانات على العاملني املخت�سني وتوفـري خا�سية 

فـي النظام لتحديد العامل الذي اطلع على بيانات املنتفع، واآخر اإجراء اأو عملية 

متت عليها. 

اأنظمته و�سبكاته، ومنع  3 - اتخاذ كافة التدابري الفنية واملهنية ال�سرورية حلماية 

غري املخت�سني بالنفاذ اإىل هذه البيانات اأو الك�سف عنها. 
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4 - اإ�سدار �سوابط ب�ساأن االإجراءات املتبعة حلماية �سرية وخ�سو�سية هذه البيانات، 

اعتمادهـــا  بعـــد  وذلك  للمنتفـــع،  واإتاحتـــها  االإلكرتونـــي،  موقعـــه  علـــى  ون�سرهـــا 

من الهيئة.

5 - حتديث البيانات ال�سخ�سية للمنتفع.

6 - اإخطار الهيئة واملنتفع فورا باأي اخرتاقات اأو خماطر اأمنية اأثرت اأو من املحتمل 

اأن توؤثر على �سالمة بياناته اأو قد توؤدي اإىل ك�سفها لالآخرين. 

7 - ال�سماح للهيئة بالنفاذ اإىل البيانات ال�سخ�سية للمنتفع اأو الك�سف عنها اإذا طلبت 

ذلك.

8 - اإلغاء اأو حجب اأي بيانات باملخالفة مع اأحكام هذا الف�سل.

املــادة ) 31 (

يجوز للمرخ�س له - بعد موافقة املنتفع كتابيا - تبادل اأو ن�سر بياناته ال�سخ�سية مع اأي 

�سركة تابعة للمرخ�س له اأو مع الغري داخل �سلطنة عمان، وفـي هذه احلالة يلتزم املرخ�س 

له ب�سمان عدم قيامهم با�ستخدام تلك البيانات اإال فـي االأغرا�س التي خ�س�ست من اأجلها 

وباحلدود امل�سموح بها.

ويجــوز للمنتفــع النفاذ اإىل بياناته عرب القنوات التي يوفرها املرخ�س له وذلك لتعديلها 

اأو اإلغائها بنف�سه اأو تقدمي طلب لتعديلها اأو اإلغائها.

املــادة ) 32 (

ال يجوز للمرخ�س له القيام باالآتي: 

1 - توفـري البيانات ال�سخ�سية اخلا�سة باملنتفع الأي �سخ�س اأو جهة لي�ست لهم عالقة 

بتوفـري اخلدمات املطلوبة من قبل املنتفع. 

2 - طلب بيانات لي�ست لها �سلة بتقدمي اخلدمة.

انتهاء  تاريخ  من  عامني   )2( على  تزيد  ال  ملدة  ال�سخ�سية  بالبيانات  االحتفاظ   -  3

عقد اخلدمة املربم مع املنتفع، على اأن يتم حفظ تلك البيانات - بعد انتهاء املدة 

املذكورة  - فـي قواعد بيانات منف�سلة، ويجوز متديد تلك املدة بعد موافقة الهيئة.

4 - تبادل البيانات ال�سخ�سية عرب احلدود مع اأي �سخ�س اأو موؤ�س�سة اأو �سركة تابعة 

للمرخ�س له اأو مع الغري، اإال بعد موافقة الهيئة.
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 الف�صـــل ال�صـــاد�ص

 حماية االأطفال امل�صتخدمني خلدمات االت�صاالت

املــادة ) 33 (

يجــب علــــى املرخـــ�س له توفــــري الربامج اأو املعدات اأو االأجهزة اأو التطبيقات التي تهدف 

اإىل حماية االأطفال م�ستخدمي خدمات االت�ساالت للتحكم فـي املحتوى.

املــادة ) 34 (

يجب على املرخ�س له و�سع �سيا�سة حلماية االأطفال تعتمد من الهيئة تكون �سمن ال�سيا�سة 

العامة للمرخ�س له، تت�سمن حماية االأطفال الذين ي�ساهمون فـي املحتوى عرب االإنرتنت 

من خالل امل�ساركة فـي الربامج واالأفالم واالألعاب واالأخبار وغريها. 

املــادة ) 35 (

يجب على املرخ�س له و�سع اآليات وا�سحة و�سهلة لالإبالغ عن اأي انتهاكات حلقوق الطفل 

اأو خ�سو�سيته، تت�سمن معلومات واإر�سادات للم�ستخدمني عن االإجراءات الواجب اتباعها. 

املــادة ) 36 (

يجب على املرخ�س له التعاون مع وحدات اجلهاز االإداري للدولة وغريها من االأ�سخا�س 

اجلهات  واإبالغ  باالأطفال،  ال�سار  املحتـوى  مــع  للتعامــل  اخلا�ســة  اأو  العامـــة  االعتباريــة 

املخت�سة باأي ممار�سة �سارة.

املــادة ) 37 (

يجب على املرخ�س له القيام بتوعية املنتفعني باالآتي:

1 - الربامــج اأو املعـــدات اأو االأجهــزة اأو التطبيقــات التــي تهــدف اإلــى حمايــة االأطفــال 

اأو حتديد كيفـية ا�ستخدامها اأو �سرائها.

2 - االآليات التي ي�سدرها وفقا حلكم املادة )35( من هذه الالئحة.

3 - كيفـية التعامل مع املحتوى ال�سار. 
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املــادة ) 38 (

يلتزم املرخ�س له ب�سمان توافق �سيا�سات جمع البيانات مع الت�سريعات املعمول بها فـي �ساأن 

حماية الطفل، وو�سع قيود على جمع البيانات ال�سخ�سية لالأطفال، ومعاجلتها وتخزينها 

وبيعها، ون�سرها با�ستخدام و�سائل تقنيات املعلومات اأو تقنيات الذكاء اال�سطناعي.

املــادة ) 39 (

يلتزم املرخ�س له باال�ستثمار فـي تطوير االأنظمة القائمة على الذكاء اال�سطناعي للك�سف 

عن اأعمال االعتداء اجل�سدي اأو اللفظي اأو النف�سي على االأطفال عرب االإنرتنت، بالتعاون 

مع اجلهات املخت�سة. 

املــادة ) 40 (

يحظر على املرخ�س له اإبرام عقد خدمة مع اأي طفل، وا�ستثناء من ذلك يجوز له اإتاحة 

املالية  التبعات  كافة  يتحمل  اأن  على  اأمره،  ويل  با�سم  ت�سجل  لالأطفال  خا�سة  باقات 

والقانونية املرتتبة على ا�ستخدام تلك الباقات.

املــادة ) 41 (

يحظر على املرخ�س له الت�سويق اأو الت�سهيل اأو ت�سجيع املمار�سات التي ت�ستهدف ا�ستغالل 

االأطفال، اأو تتنافى مع القيم الدينية اأو العادات والتقاليد، ويجب عليه العمل على حماية 

االأطفال من االت�ساالت غري املرغوبة.

 الف�صــل ال�صابــع 

 خدمـــة املركــز 

املــادة ) 42 (

يلتزم املرخ�س له عند تقدمي خدمة املركز اأن تكون على مدار )24( اأربع وع�سرين �ساعة، 

باللغتني العربية واالإجنليزية كلغتني اأ�سا�سيتني، واأي لغة اأخرى تطلبها الهيئة.

املــادة ) 43 (

اأحد العاملني فـي املركز خالل املدة  يجب على املرخ�س له ت�سهيل توا�سل املنتفعني مع 

التي حتددها الهيئة بدون متييز.
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املــادة ) 44 (

يجب على املرخ�س له االحتفاظ ب�سجالت املكاملات التي يتم اإجراوؤها لطلب خدمة املركز 

ملدة )6( �ستة اأ�سهر. 

املــادة ) 45 (

يلتزم املرخ�س له باأن تكون االأنظمة واالأجهزة امل�ستخدمة فـي تقدمي خدمة املركز وحفظ 

بيانات املنتفعني داخل �سلطنة عمان.

املــادة ) 46 (

يلتزم املرخ�س له بالتعرف على اأرقام ات�ساالت االأ�سخا�س من ذوي االإعاقة، وكبار ال�سن، 

عند تقدمي خدمة املركز والتعامل مع ا�ستف�ساراتهم، بالطريقة املنا�سبة. 

وفـي جميع االأحوال، يجب اأن تكون لهوؤالء االأ�سخا�س االأولوية فـي الرد عليهم، واإ�سالح 

االأعطال فـي اخلدمات املقدمة لهم.

املــادة ) 47 (

يلتزم املرخ�س له بتقدمي خدمات معلومات الدليل لالأ�سخا�س من ذوي االإعاقة، وكبار 

ال�سن، عن طريق حتويل االت�سال مبا�سرة من ذوي االإعاقة، وكبار ال�سن اإىل الرقم املطلوب.

 الف�صــل الثامــن 

 االحتفاظ برقم االت�صال

املــادة ) 48 (

يجب على املنتفع الذي يرغب فـي تغيري املرخ�س له مع االحتفاظ برقمه، تقدمي طلب 

ورقم  ال�سخ�سية  وبياناته  ا�سمه  به  مو�سحا  اإليه،  باالنتقال  يرغب  الذي  له  للمرخ�س 

االت�سال املطلوب نقله، على اأن يرفق بالطلب امل�ستندات الر�سمية الالزمة للح�سول على 

اخلدمة.

املــادة ) 49 (

يلتزم املنتفع الذي يرغب فـي تغيري املرخ�س له باالآتي: 

ال�سخ�سية  البيانات  تكون  واأن  الطلب �سحيحة،  فـي  املدونة  املعلومات  تكون  اأن   -  1

املدونة فـي طلب تغيري املرخ�س له مطابقة للبيانات ال�سخ�سية املدونة فـي عقد 

طلب اخلدمة املقدم للمرخ�س له املطلوب االنتقال منه.
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2 - ت�سوية امل�ستحقات املالية املرتتبة على الرقم امل�سجل لدى املرخ�س له املنتقل منه 

بعد قيامه باإ�سعاره بتلك امل�ستحقات، وذلك وفقا لالإجراءات املعتمدة من الهيئة. 

3 - اختيار االإجراء الواجب على املرخ�س له اتخاذه ب�ساأن الر�سيد املتبقي فـي البطاقة 

م�سبقة الدفع. 

املــادة ) 50 (

يجوز للمنتفع - فـي حال عدوله عن االنتقال اإىل مرخ�س له اآخر خالل املدة املقررة له - 

تقدمي طلب باإلغاء االنتقال، �سريطة اأن يكون ذلك قبل قبول طلب االنتقال من املرخ�س 

التوقيع  بعد  االإلغاء  طلب  من  بن�سخة  املنتفع  تزويد  مع  منه،  االنتقال  يرغب  الذي  له 

وامل�سادقة عليه من قبل املرخ�س له الذي كان يرغب االنتقال اإليه.

املــادة ) 51 (

 ال يجوز للمرخ�س له املطالبة باأي م�ستحقات مالية بعد اكتمال عملية نقل رقم االت�ساالت 

وتفعيله لدى املرخ�س له الذي انتقل اإليه الرقم، فـيما عدا امل�ستحقات املرتتبة على خدمات 

االت�سال اأثناء التجوال الدويل. 

املــادة ) 52 (

يجب على املرخ�س له الذي يرغب املنتفع االنتقال اإليه، فور ت�سلمه طلب االإلغاء، اإر�سال 

اإ�سعار باإلغاء طلب نقل رقم االت�سال اإىل املرخ�س له الذي كان يرغب املنتفع االنتقال منه، 

عرب النظام املتفق عليه لنقل رقم االت�سال.

املــادة ) 53 (

ال يجوز للمرخ�س له فر�س اأي �سروط على املنتفع اأو جتاوز املدة املحددة لنقل رقم االت�سال، 

وعليه �سمان اكتمال عملية النقل خالل مدة ال تتجاوز )2( يومي عمل للمنتفعني من 

االأفراد، و )7( �سبعة اأيام عمل للمنتفعني من االأ�سخا�س االعتبارية العامة واخلا�سة.

املــادة ) 54 (

يجب على املرخ�س له الذي انتقل اإليه الرقم اإعادته فورا اإىل املرخ�س له الذي انتقل منه 

الرقم فـي حال نقل رقم االت�سال باملخالفة لالإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذا الف�سل، 

واإخطار املنتفع بذلك، على اأن يتحمل املرخ�س له الذي انتقل منه الرقم اأي تبعات ترتتب 

للخدمة  اال�ستخدام  مقابل  مالية  م�ستحقات  باأي  املنتفع  ومنها عدم مطالبة  ذلك،  على 

خالل تلك الفرتة.
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 الف�صــل التا�صــع

 تعليــق اخلدمــات واإلغاوؤهــا

املــادة ) 55 (

اأو اتخاذ اأي اإجراء اآخر فـي حال اإخالل  يجوز للمرخ�س له تعليق اخلدمة اأو جزء منها 

املنتفع لبنود و�سروط عقد اخلدمة، ومنها عدم ال�سداد املنتظم للفواتري امل�ستحقة عليه، 

وذلك مبراعاة االآتي:

1 - اأن يتنا�سب االإجراء مع االإخالل بااللتزامات التعاقدية، دون التمييز بني املنتفعني.

2 - اإخطار املنتفع باالإجراء قبل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ بدء اتخاذه، با�ستثناء 

حاالت االحتيال اأو حماولة ا�ستخدام اخلدمة الرتكاب جرمية اأو اال�ستهالك غري 

الطبيعي للخدمة اأو فـي حال طلب اجلهات املخت�سة ذلك.

3 - عدم وجود نزاع قائم حول فوترة املبالغ املطلوب �سدادها.

4 - اإخطار املنتفع قبل اتخاذ االإجراء باال�سرتاكات ال�سهرية اأو غريها من املبالغ التي 

�ستتم فوترتها فـي كل االأحوال، وخا�سة فـي حال ف�سل اخلدمة اأو جزء منها.

5 - اإ�سعار املنتفع بر�سالة ن�سية ق�سرية اأو بالربيد االإلكرتوين اأو كليهما بقرب �سحب 

االأرقام  ال�سرتداد  املحددة  املدد  خالل  تفعيله  لعدم  له،  املخ�س�س  االت�سال  رقم 

وفقا لالإجراءات املحددة من الهيئة. 

املــادة ) 56 (

يجب على املرخ�س له تعليق اخلدمة اأو جزء منها فـي حال و�سول اإجمايل املبالغ املرتتبة 

بها، وعليه  امل�سرتك  الباقة  ا�ستنفاده حجم  اأو  املتفق عليه  اال�ستهالك  �سقف  املنتفع  على 

تعليق اخلدمة املت�سمنة فـي تلك الباقة دون غريها من اخلدمات خارج الباقة، وفـي كل 

االأحوال يجب اأن يتمكن املنتفع من النفاذ اإىل خدمات الطوارئ.

املــادة ) 57 (

يجوز للمرخ�س له اإلغاء اخلدمة فـي اأي من احلاالت االآتية: 

1 - اإذا طلبت الهيئة ذلك، على اأن يكون الطلب م�سببا. 
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2 - مغــادرة املنتفــع �سلطنة عمان نهائيا بالن�سبة للمقيمني، وذلك خالل )3( ثالثة 

اأيام عمل من تاريخ علم املرخ�ص له بذلك اأو اأي مدة اأخرى حتددها الهيئة.

3 - اإذا قام املنتفع باإخالء مكان �سكنه اأو عمله لأي �سبب كان، على اأن يقدم طلبا بذلك.

املــادة ) 58 (

يج�ز للمرخ�ص له تعليق اخلدمة ب�سكل م�ؤقت فـي اأي من احلالت الآتية: 

1 - عدم حتديث املنتفع ملعل�ماته اأو تقدمي اأي بيانات اإ�سافـية لزمة خالل مدة �سهر 

من تاريخ اإ�سعاره من املرخ�ص له اأو اأي مدة حتددها الهيئة. 

2 - ثب�ت اإ�ساءة ا�ستخدام اخلدمة مبا فـي ذلك الإزعاج اأو التهديد اأو الحتيال. 

3 - عدم تعبئة الر�سيد لالأرقام م�سبقة الدفع بالن�سبة للخدمات م�سبقة الدفع للفرتة 

التي حتددها الهيئة، على اأن يخطر املنتفع قبل اأ�سب�ع بذلك من خالل الأرقام 

الأخرى امل�سجلة للمنتفع اأو باأي و�سيلة اأخرى.

املــادة ) 59 (

ل يج�ز للمرخ�ص له فـي حال تعليق اأو اإلغاء اخلدمة ف�ترة اأي مبالغ عدا املرتبطة بتعليق 

اخلدمة م�ؤقتا واملعتمدة من الهيئة، ومقابل ال�ستخدامات ال�سابقة لالإلغاء اأو التعليق. 

املــادة ) 60 (

يجب على املرخ�ص له عند تعليق اأو اإلغاء اخلدمة اللتزام بالآتي:

اأو النتقال بني اخلدمات واملزايا املقدمة  اأو تعليق  1 - اعتماد اإجراءات خا�سة لتفعيل 

لكل خدمة، وذلك بعد م�افقة الهيئة.

2 - منح املنتفع اإمكانية فنية لإلغاء اأو حجب اأي خدمات اإ�سافـية م�سافة القيمة تقدم 

تلقائيا له عند ا�سرتاكه باخلدمات الأ�سا�سية.

3 - ت�سهيل اإجراءات طلب اإنهاء الباقة امل�سرتك بها اأو تغيريها اأو اإيقاف اخلدمة ب�سكل 

م�ؤقت كالت�سال باملركز اأو با�ستخدام ال��سائل الإلكرتونية، ول يج�ز اإلغاء �سريحة 

باحل�س�ر  اإل  الأ�سا�سية  اخلدمات  بع�ص  اأو   )SIM Card( املنتفع  ه�ية  تعريف 

ال�سخ�سي اأو بت�كيل من الكاتب بالعدل. 

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

4 - اإبالغ املنتفع بتاريخ تفعيل اخلدمة اأو اإلغائها �سواء كان فوريا اأو عند اكتمال دورة 

الفوترة.

لوقف  الفعلي  التاريخ  اإلغاوؤها من  املطلوب  على اخلدمة  مبالغ  اأي  فوترة  - عدم   5

اخلدمة، با�ستثناء املبالغ املرتتبة على االإنهاء املبكر لعقد اخلدمة. 

تاريخ  به  اأو وقفها موؤقتا، مو�سحا  اإنهاء اخلدمة  املنتفع  يثبت طلب  - تقدمي ما   6

تقدمي الطلب.

املــادة ) 61 (

يلتزم املرخ�س له باإعادة اخلدمة فورا عند ثبوت عدم �سحة االإجراء املتخذ من قبله بتعليق 

اخلدمة اأو اإلغاوؤها اأو عند زوال اأ�سباب التعليق اأو االإلغاء، وذلك خالل مدة ال تتجاوز يوم 

عمل واحد من تاريخ علمه، ما مل يحول دون ذلك ظروف تقدرها الهيئة.

املــادة ) 62 (

ال يجوز تعليق اأو اإلغاء خدمة معينة اأو عدم اإتاحة خدمة اإ�سافـية للمنتفع ب�سبب وجود 

م�ستحقات على خدمة اأخرى اأو رقم ات�سال اآخر خم�س�س للمنتفع نف�سه. 

 الف�صـــل العا�صـــر

 تظلمات املنتفعـــــــني

املــادة ) 63 (

النظر فـي �سكاوى  اإىل املرخ�س له وفقا الأحكام الئحة  املنتفع من اخلدمة  تقدم �سكوى 

ال�سكوى خالل مدة ال  فـي  البت  له  املرخ�س  له، وعلى  املرخ�س  التي ي�سدرها  املنتفعني 

تتجاوز )5( خم�سة اأيام من تاريخ تقدميها، واإ�سدار قرار بذلك، ويعد م�سي هذه املدة دون 

البت فـيها رف�سا لها. 

املــادة ) 64 (

من   )63( املادة  فـي  اإليه  امل�سار  له  املرخ�س  قرار  من  الهيئة  اإىل  التظلم  للمنتفع  يجوز 

هذه الالئحة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره به. وفـي جميع االأحوال ال يجوز 

املن�سو�س عليها فـي الئحة  واملواعيد  االإجراءات  ا�ستنفاد جميع  بعد  اإال  التظلم  للمنتفع 

النظر فـي �سكاوى املنتفعني املن�سو�س عليها فـي املادة )63( من هذه الالئحة.
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املــادة ) 65 (

يجوز للمنتفع التظلم اإىل الهيئة مبا�سرة دون اتباع االإجراءات واملواعيد املن�سو�س عليها 

فـي الئحة النظر فـي �سكاوى املنتفعني املن�سو�س عليها فـي املادة )63( من هذه الالئحة، 

فـي اأي من احلاالت االآتية:

1 - عند تعليق اأو اإلغاء اخلدمة عن املنتفع بدون �سبب.

2 - عند اخرتاق خ�سو�سية املنتفع اأو اإف�ساء �سرية بياناته ومعلوماته. 

3 - اإذا كان املنتفع من االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.

4 - اأي حاالت اأخرى تقدرها الهيئة.

املــادة ) 66 (

يقدم طلب التظلم اإىل الهيئة على النموذج املعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات وامل�ستندات 

املطلوبة. وعلى الهيئة البت فـي الطلب خالل مدة ال تتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من 

ا�ستيفاء كافة البيانات وامل�ستندات، وفـي حال رف�س الطلب يجب اأن يكون الرف�س م�سببا. 

املــادة ) 67 (

يجوز للهيئة رف�س التظلم فـي احلاالت االآتية: 

1 - اإذا قــــدم التظلـــم بعــــد )60( �ســـتني يومـــا مـــن اإخــطار املنتفع بقرار املرخ�س له 

فـي �سكواه.

املنتفع ب�سكوى عنها للمرخ�س له  لــم يتقدم  التظلـــم فاتــورة  كـــان مو�ســـوع  اإذا   - 2

خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ �سدورها.

3 - اإذا كان مو�سوع التظلم خارج اخت�سا�سات الهيئة. 

املــادة ) 68 (

يجب على الهيئة اإخطار املرخ�س له بالتظلم، وعليه الرد خالل املدة التي حتددها الهيئة، 

على اأن تتم موافاة املتظلم برد املرخ�س له.

املــادة ) 69 (

يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�س له موافاتها باأي معلومات اأو بيانات اأو م�ستندات تراها 

�سرورية للبت فـي التظلم.
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املــادة ) 70 (

يجـــوز للهيئـــة فــــي حالـــة عــدم رد املرخ�س له على التظلم اأو توفـري املعلومات اأو البيانات 

اأو امل�ستندات املطلوبة، خالل املدة املحددة لذلك، اتخاذ اأي من االإجراءات االآتية:

1 - زيـــارة املركـــز الرئي�ســـي للمرخـــ�س له اأو اأي من فروعه للح�سول على املعلومات 

اأو البيانات اأو امل�ستندات الالزمة للبت فـي التظلم.

2 - دعوة اأي من االأطراف اأو كليهما، ملناق�سة مو�سوع التظلم.

3 - فر�س اأي من الغرامات وفقا حلكم البند )3( من املادة )75( من هذه الالئحة.

املــادة ) 71 (

اأن ت�سدر قرارا بحفظ التظلم فـي حال الت�سوية بني املنتفع واملرخ�س له،  يجوز للهيئة 

�سريطة تقدمي ما يثبت ذلك.

املــادة ) 72 (

يجوز للهيئة البت فـي التظلم ب�سكل م�ستعجل ودون مراعاة املدد املن�سو�س عليها فـي هذه 

الالئحة، فـي احلاالت االآتية:

1 - وجود ما يهدد ال�سالمة اأو اخل�سو�سية اأو االأمن الوطني.

2 - وجود اأي م�سكالت اأو اأ�سرار اقت�سادية اأو فنية اأو ت�سغيلية اأو جتارية على اأي مـــن 

املرخــــــ�س لهــــــم اأو مــــن م�ستخدمـــــي �سبكــــات اأو خدمـــات االت�ســــاالت اأو املرافـــق 

اأو الت�سهيالت املرتبطة بها.

3 - اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك.

املــادة ) 73 (

ال يجوز للمرخ�س له بدون موافقة الهيئة تعليق اخلدمة اأو اإلغاوؤها اأو تغيريها للمنتفع 

خالل مدة النظر فـي التظلم. 

املــادة ) 74 (

يجب على املرخ�س له حفظ �سجالت �سكاوى املنتفعني ملدة ال تقل عن عام بعد االنتهاء منها، 

والبيانات  املعلومات  اأنظمته لالطالع وتنزيل وحفظ  اإىل  بالنفاذ  للهيئة  ال�سماح  وعليه، 

املتعلقة بال�سكاوى والبالغات املقدمة من املنتفعني وغريها من املعلومات املتعلقة بها. 

كما يلتزم املرخ�س له بتقدمي تقارير دورية اإىل الهيئة ب�ساأن ال�سكاوى والبالغات املقدمة 

اإليه، واالإجراء املتخذ ب�ساأنها، ويجوز للهيئة اإتاحة تلك التقارير للجمهور.
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 الف�صــل احلـــادي ع�صــر

 اجلـــزاءات االإداريــة

املــادة ) 75 (

مع عدم االإخالل بالعقوبات املن�سو�س عليها فـي قانون تنظيم االت�ساالت، يجوز للهيئة 

فـي حالة خمالفة املرخ�س له اأحكام هذه الالئحة اتخاذ جزاء اأو اأكرث من اجلزاءات االآتية، 

ح�سب ج�سامة املخالفة:

1 - اإنذار املرخ�س له. 

2 - اإلزام املرخ�س له باإعادة املبالغ املح�سلة للمنتفعني. 

3 - اتخاذ اأي من االإجراءات املن�سو�س عليها فـي املادة )51( مكررا من قانون تنظيم 

االت�ساالت، وذلك ح�سب مقت�سيات احلال.

ويجوز للهيئة اأن تن�سر القرار املتخذ ب�ساأن املخالفة وفقا للو�سيلة التي تراها منا�سبة.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 

قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153211

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س, اأحذية ذات اأربطة, �سراويل لالأطفال, مالب�س جلدية, مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقائق الأحمر �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153258

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات,  اإ�ســالح املركبات املعطلة ت�سليح, تغيري بطاريات  �سيانة املركبـــات, م�ساعـــدات 

�سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153263

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زمرد جعالن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153331

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي, خدمات ت�سميم العبوات, ت�سميم الفنون التخطيطية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معرفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153349

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سياغة التقنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكنولوجيا العربية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154205

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة الرقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو عبدالرحمن الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154777

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية باأظافر اليدين, خدمات العناية باجلمال, اإزالة ال�سعر بال�سمع )�سالون جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�سلوى للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154795

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع �سحار الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154799

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات, خدمات  خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم املوؤقتة 

املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الراقي العاملية لالأملنيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154818

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها احلمادي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155041

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلـــوم, ع�سري خ�سراوات للطبخ, كفـري م�سروب مـــن احلليـــب, م�سروبات احلليب يكون 

مملحة,  حلوم  خملالت,  م�سحوق,  بي�س  بي�س,  خمي�س,  لنب  فـيها,  ال�سائد  هو  احلليب 

دواجن غري  للطعام, حلوم  ما�سية  �سلمون, دهن  �سردين,  ال�سوربة,  م�ستح�سرات لإعداد 

حية, حلم الكبد, فطائر بطاطا مقلية, �سمك مملح, هري�س تفاح, فالفل, حلم جمفف, 

دوغ,  للكورن  نقانق  دوغ,  للهوت  نقانق  بطاطا,  اأ�سا�سها  فطائر  معاجلة,  غري  حلوة  ذرة 

فطائر جنب القري�س املقلية, نقانق �سجق, ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم, فطائر 

البطاطا املب�سورة, العجة, لفائف امللفوف املح�سوة باللحم, جنب الكوارك الطازج والغني 

بالربوتينات, اجلنب املنزيل )خدمات تقدمي الطعام وال�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن حمدون للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155125

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي تقدم الوجبات, 

اأ�سا�ســـي(, خدمـــات املطاعـــم )املطاعم(, التموين بالطعام وال�سراب  خمبـــز يـــدوي ب�سكـــل 

)حمالت البوظة, بيع الذرة, بيع الع�سائر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ج�سور اجلزيرة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155130

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اللعب, تاأجري معدات اللعب, عرو�س �سينمائية, خدمات الت�سلية, تقدمي خدمات 

قاعات الت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأما�سي الرائدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155133

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالط غري معدين لالأر�سيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطمئنان للتجارة مواد البناء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155135

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالورني�س,  التلميع  املركبات,  �سيانة  املركبـــات,  تلميـــع  الأثاث,  تنجيد  املركبات,  ت�سحيم 

تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سكر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155136

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدلنية )ال�سيدليات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجد للتطوير والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155141

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)جموهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ياقوت ال�سرقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155329

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار ال�سعادة احلديثة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155337

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نه�سة الريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155381

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زين كو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155400

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدر�سة تعليمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة طيبة لتحفـيظ القراآن الكرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155494

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وتني م�سقط للم�ساريع املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155669

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور والأواين املنزلية املتنوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتالف الأزهار للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155678

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري ت�سنيفات امل�ستخدمني لالأغـــرا�س التجاريـــة اأو الإعالنية, خدمات لوحة مفاتيح 

الهاتف, خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز, تنميط امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو 

ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل املحيطات لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155692

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات واملنتجات املنزلية الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سذى اجلنائن املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155696

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج الأفالم , بخالف الأفالم الإعالنية, تنظيم واإدارة ندوات, تنظيم واإدارة املوؤمترات, 

تنظيم واإدارة الجتماعات, خدمات ا�ستوديوهات �سناعة الأفالم ال�سينمائية )ا�ستوديوهات 

تدريب,  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الت�سجيل,  ا�ستديوهات  الت�سوير(, خدمات  ومعامل 

للمنا�سبات,  الفـيديو, خدمات هند�سية �سوتية  اأ�سرطة  ت�سجيل  الفوتوغرافـي,  الت�سوير 

خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأميمة ال�سيفـي للخدمات الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155978

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدولية للتطوير والأعمال �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156001

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فاملتاجر املتخ�س�سة بالزهور والنباتات الطبيعية وتن�سيقها, البيع باجلملة 

الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة الورود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156058

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سيف�ساء للخدمات واحللول املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156073

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة وتقدمي الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج الوئام لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126441

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية غري املتخ�س�سة وخمتربات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحيق ال�سهد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155303

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء, البناء بالطوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوؤلوؤ واملرجان للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155306

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملن�سوجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالعزيز وعبدالكرمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155308

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  الآيل  النداء  خدمات  الكبلي,  بالتلفزيون  البث  بالتلفزيون,  البث  بالراديو,  الإذاعة 

الن�سرات  لوحات  خدمات  الأخرى,  الإلكرتونــــية  الت�سال  و�سائل  اأو  التلفون  اأو  الراديو 

الإلكرتونــــية خدمات ات�سالت, خدمات املوؤمترات بالفـيديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الظفارية لل�سحافة والإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155309

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة اأبو النخيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155311

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�ســـة للمالبـــ�س اجلاهـــزة, البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ساء احل�سنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155314

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستقدام الأيدي العاملة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حبيبة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155316

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ياقات مالب�س, مالب�س كتانية, �سرتات, قم�سان, قم�سان ق�سرية الأكمام, مالب�س, قبعات, 

بذلت, مالب�س جاهزة, �سراويل لالأطفال, بنطلونات ق�سرية مالب�س, بنطلونات, مالب�س 

مالب�س  قفافـيز,  للريا�سة,  قمــ�سان  للمواليد,  مالب�س  القــــدم,  لكــــرة  اأحذية  خارجية, 

اأحذية للريا�سة, مالب�س جلدية, مالب�س  لل�ساطئ, �سراويل داخلية, نعال للبا�س القدم, 

تقليدية, مالب�س مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قب�س الطريق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152268
فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنظفات،  املالب�س،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 
ال�سابون،  والك�سط،  الفرك  التلميع، م�ستح�سرات  التنظيف،  واملنعمات،  الروائح  معززات 
منظفات  ال�سعر،  لو�سن  التجميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  والزيوت  العطرية،  املواد 
لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  الطبية،  الغايات  لغري  اال�ستحمام،  اأمالح  االأ�سنان، 
امل�ستح�سرات الكري�ستالية لال�ستحمام، زيت االغت�سال، الزيت اجلاف، وال�سامبو، �سامبو 
للحيوانات االأليفة، بخاخ تثبيت ال�سعر، م�ستحلبات التنظيف لغايات الزينة، م�ستح�سرات 
التنظيف، واأقنعة التجميل، م�ستح�سرات غ�سل املالب�س، رذاذ التلطيف لال�ستخدام على 
للجلد  كرميات  البقع،  مزيالت  املن�سوجات،  على  لال�ستخدام  العطر  رذاذ  املن�سوجات، 
املدبوغ، م�ستح�سرات التلميع، م�ستح�سرات �سن )�سحذ(، مواد الك�سط، �سابون احلالقة، 
زيوت  التجميل،  الأغرا�س  زيوت  احلالقة،  جل  احلالقة،  رغوة  احلالقة،  وم�ستح�سرات 
للعطور والروائح العطرية، زيوت الأغرا�س الزينة، اأعواد قطن لغايات التجميل، ال�سوف 
روائح  مزيالت  الكريهة،  الروائح  الإزالة  �سابون  والعطور،  التجميل،  الأغرا�س  القطني 
كريهة لالإن�سان اأو احليوان، م�ستح�سرات الزينة ال�سائلة، م�ستح�سرات التجميل للعناية 
بالب�سرة، الكرميات )م�ستح�سرات جتميل(، م�سحوق التالك، ال�ستخدامات الزينة، املر�سات 
التجميل  املعطر، م�ستح�سرات  واملاء  املعطر،  البخور، اخل�سب  النف�س(،  رائحة  )لتلطيف 
للحيوانات، م�ستح�سرات تعطري اجلو، ق�سبات ن�سر الروائح العطرية فـي اجلو، ماء الزينة 
املعطر، املاكياج، م�سحوق املكياج، م�ستح�سرات املكياج، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، املا�سكارا، 
حتديد  اأقالم  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  بال�سفاه،  خا�س  بل�سم  ال�سفاه،  واأحمر 
واللو�سن  باالأظافر،  العناية  االأظافر، م�ستح�سرات  امل�ستعارة، طالء  الرمو�س  احلواجب، 
لغايات التجميل، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن(جتميلية، امل�ستح�سرات امل�سادة 
ملمعات  احلالقة،  بعد  ما  لو�سن  الكريهة،  الروائح  اإزالة  �سابون  للزينة(،  )ماء  للتعرق 
لغ�سيل  املنتجات  ال�سعر،  ترطيب  م�ستح�سرات  لل�سعر،  اأ�سباغ  لالأحذية،  �سمع  لالأحذية، 
البيا�سات الناعمة، م�ستح�سرات تنعيم االأقم�سة، الكولونيا، املعطرات، العطور فـي قناين 
االأيدي،  كرميات  بالب�سرة،  للعناية  واللو�سن  والكرميات  جتميلية،  زيوت  للج�سم،  ر�س 
واالغت�سال  اال�ستحمام  م�ستح�سرات  احلالقة،  وبعد  احلالقة  قبل  امل�ستخدم  اللو�سن 
اإزالة  م�ستح�سرات  الطبية،  لال�ستخدامات  لي�ست  الفم،  فـي  للعناية  املنتجات  التزينية، 

ال�سعر، امل�ستح�سرات غري الطبية للتدليك، م�ستح�سرات تنظيف الوجه. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريت�سوالز انترينا�سونال ترايدمارك بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجرات�س 539، 1017 بي دبليو اأم�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153573

فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنظيف)م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي 

وزيوت  عطور  طبي،  غري  �سابون  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س، 

منظفات  طبي،  غري  لل�سعر  )لو�سن(  غ�سول  طبية،  غري  جتميل  م�ستح�سرات  عطرية، 

اأ�سنان غري طبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خلطاتي ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 8886، حمل رقم: 4، املويهات 2، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153667

فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات  القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي، 

اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  ال�سكر  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 

والبيكنج بودر، ملح، خردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، ثلج بوظة، �سوكوالتة، 

بدائل القهوة وال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريت�سوالز انترينا�سونال ترايدمارك بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجرات�س 539، 1017 بي دبليو اأم�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153671

فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التلميع،  التنظيف،  م�ستح�سرات  املالب�س،  لغ�سيل  اأخرى  ومواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 

الناعمة،  البيا�سات  لغ�سيل  املنتجات  املالب�س،  غ�سل  م�ستح�سرات  والك�سط،  الفرك 

العطرية، م�ستح�سرات  الزيوت  ال�سابون،  البقع،  االأقم�سة، مزيالت  تنعيم  م�ستح�سرات 

التجميل، م�ستح�سرات الزينة ال�سائلة، منظفات االأ�سنان، منتجات للعناية فـي الفم لي�ست 

واالغت�سال  اال�ستحمام  م�ستح�سرات  للنف�س،  منع�سة  بخاخات  الطبية،  لال�ستخدامات 

للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الطبية،  االأغرا�س  لغري  اال�ستحمام  اأمالح  التزينية، 

مزيالت  الزينة،  الأغرا�س  زيوت  التجميل،  الأغرا�س  زيوت  التجميل،  بالب�سرة،اأقنعة 

للزينة(،  )ماء  للتعرق  امل�سادة  امل�ستح�سرات  الب�سري،  لال�ستخدام  الكريهة  الروائح 
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الكرميات )م�ستح�سرات جتميل(، كرميات االأيدي، م�سحوق التالك ال�ستخدامات الزينة، 

م�ستحلبات  التجميل(،  مب�ستح�سرات  امل�سبعة  )املناديل  اللو�سن  التجميل،  لغايات  لو�سن 

الطبي  والقطن  القطنية  االأعواد  الوجه،  تنظيف  م�ستح�سرات  الزينة،  لغايات  التنظيف 

ال�ستخدامات جتميلية، الكولونيا، العطور خفيفة الرتكيز، عطور فـي قناين ر�س للج�سم، 

م�ستح�سرات  املكياج،  م�سحوق  املكياج،  م�ستح�سرات  للتدليك،  طبية  غري  م�ستح�سرات 

اإزالة املكياج، املا�سكارا، اأحمر ال�سفاة، بل�سم خا�س بال�سفاة، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، 

طالء  باالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  امل�ستعارة،  الرمو�س  احلواجب،  حتديد  اأقالم 

االأظافر، �سابون احلالقة، م�ستح�سرات احلالقة، رغوة احلالقة، جل احلالقة، اللو�سن 

للعناية  ال�سعر، م�ستح�سرات  اإزالة  امل�ستخدم قبل احلالقة وبعد احلالقة، م�ستح�سرات 

بال�سعر، ال�سامبو، �سامبو للحيوانات االأليفة، م�ستح�سرات ترطيب ال�سعر، لو�سن ال�سعر، 

بخاخ تثبيت ال�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، م�ستح�سرات التجميل للحيوانات، املواد العطرية، زيوت 

تعطري  م�ستح�سرات  املعطر،  املاء  املعطر،  اخل�سب  البخور،  العطرية،  والروائح  للعطور 

م�ستح�سرات  الروائح،  لن�سر  الق�سب  اجلو،  فـي  العطرية  الروائح  ن�سر  ق�سبات  اجلو، 

التلميع، ملمعات لالأحذية، �سمع لالأحذية، كرميات للجلد املدبوغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريت�سوالز انترينا�سونال ترايدمارك بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجرات�س 539، 1017 بي دبليو اأم�سرتدام، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153672
فـي الفئـة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�ساءات، ال�سموع، فتائل لالإ�ساءة فتائل ال�سموع �سموع معطرة، �سموع معطرة، �ستيارين، 
ان�سكابات  الغاز،  زيت  الع�سل،  �سمع  لالإ�ساءة،  الورق  ان�سكابات  لالإ�ساءة،  والوقود  الغاز 

اخل�سب لالإ�ساءة، الزيوت وال�سموع الأغرا�س احلفظ.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريت�سوالز انترينا�سونال ترايدمارك بي فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هريينجرات�س 539، 1017 بي دبليو اأم�سرتدام، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153801
فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأبحاث االأعمال)اإدارة ال�سركات التابعة لل�سركات القاب�سة، خدمات اإدارة العقارات، تثمني 
جتاري، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، املعلومات فـي جمال االأعمال، اال�ستف�سارات فـي جمال 
االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  التجارية،  املوؤ�س�سات  وتنظيم  اإدارة  ا�ست�سارات حول  االأعمال، 
ا�ست�سارات حول اإدارة االأعمال، ا�ست�سارات حول تنظيم االأعمال التجارية، وكاالت املعلومات 
التجارية، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للعمالء، حمالت ن�سح العمالء، امل�ساعدة 
تدبري  خدمات  االأعمال،  جمال  فـي  التحري  ال�سناعية،  اأو  التجارية  االأعمال  اإدارة  فـي 
فـي  االأبحاث  اأخرى،  جتارية  باأعمال  تتعلق  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين،  االحتياجات 

جمال االأعمال، تزيني واجهات العر�س فـي املحالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة من�سور لال�ستثمار القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 19541 جدة 21445- اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153802
فـي الفئـة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العمارات،  اإدارة  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  ال�سكنية)مكاتب  وال�سقق  العقارات  مكاتب 
امل�سرفية،  االأعمال  الفنون،  تثمني  الطوابع،  تثمني  العقارات،  تثمني  املجوهرات،  تثمني 
االإيجارات،  االأموال، حت�سيل  روؤو�س  ا�ستثمار  املالية،  االأعمال  ت�سفية  ال�سم�سرة، خدمات 
العقارات،  وكاالت  كوديعة،  الثمينة  االأ�سياء  حفظ  املالية،  اال�ست�سارات  التح�سيل،  تنظيم 
التقييـم املايل  التاأميــن واالأعمــال امل�سرفيــة والعقـــارات،  املالــي،  التقييــم  العقــارات،  اإدارة 
للغابات الدائمة، ال�سرافة، اال�ست�سارات املالية، التقييم املايل، التاأمني واالأعمال امل�سرفية 
والعقارات، املعلومات املالية، االإدارة املالية، اخلدمات التمويلية، ا�ستثمار االأموال، املعلومات 
املالية، القرو�س املق�سطة، ا�ستثمار روؤو�س االأموال، تثمني املجوهرات، تثمني املجوهرات، 
التمويل  ال�سرافة،  املالية،  ال�سرافة)االإدارة  العقارات(  تاأجري  واالإيجار،  ال�سراء  متويل 
وكاالت  االإدخار،  �سندوق  خدمات  رهن،  مقابل  االإقرا�س  التح�سيل،  تنظيم  التباديل، 
حت�سيل  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تاأجري  العقارات،  �سم�سرة  العقارات،  تثمني  العقارات، 
االإيجارات، تاأجري املكاتب ، عقارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري ال�سقق، تقييم تكاليف الت�سليح 
املالية  االأوراق  بور�سة  �سم�سرة  البور�سة،  اأ�سعار  الودائع،  حفظ  خدمات  مايل،  تقييم 
ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  الثمينة كوديعة، خدمات  وال�سندات، حفظ االأ�سياء 

املالية وال�سوؤون العقارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة من�سور لال�ستثمار القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 19541 جدة 21445- اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153804

فـي الفئـة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املجوهرات،  ل�سناعة  خرز  نفي�سة،  معادن  من  نفي�سة)�سبائك  معادن  من  ت�سكيل  �سبائك 

هياكل  )جموهرات(،  للزينة  دبابي�س  )جموهرات(،  اأ�ساور  نفي�سة،  معادن  من  �سناديق 

)جموهرات(،  �سغرية  حلي  )جموهرات(،  �سل�سلية  قالئد  نفي�سة،  معادن  من  جذعية 

ما�س، اأقراط، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة، خيوط ذهبية) جموهرات(، ذهب غري 

م�سغول اأو مطروق (م�سفح)، حلي للقبعات من معادن نفي�سة، �سبائك ت�سكيل من معادن 

نفي�سة، عاج )جموهرات(، حلي من الكهرمان ال�سود، جموهرات، جموهرات من الكهرمان 

حلي  )جموهرات(،  حلي  كرمية(،  )اأحجار  زيتوين  فلز  )جموهرات(،  قالئد  ال�سفر، 

نفي�سة غري  معادن  دبابي�س )جموهرات(،  الآلئ )جموهرات(،  نفي�سة،  معادن  اأحذية من 

م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، اأحجار كرمية، خوامت )جموهرات(، بلخ�س (�سبينل) )اأحجار 

كرمية(، خيوط من معادن نفي�سة )جموهرات(، حلي �سغرية )جموهرات(، اأ�سالك من 

النفي�سة وكل خليط  املعادن  نفي�سة،  فنية من معادن  اأ�سغال  نفي�سة )جموهرات(،  معادن 

منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو مطلية بها وغري الواردة فـي فئات اأخرى، 

املجوهرات واالأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلودة الوطنية للمعادن الثمينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 19541 جدة 21445- اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153927
فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لبا�س القدم )املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فريي�ستني لتجارة االأحذية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 96486، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154229
فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  االأقم�سة،  تنعيم  م�ستح�سرات  باملالب�س،  اخلا�سة  وامل�ستح�سرات  املواد  املنظفات، 
والك�سط  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  التبيي�س،  م�ستح�سرات  ال�سحية،  التبيي�س 
ال�سابون، مواد تنظيف  ال�سحون،  باأغرا�س غ�سل  امل�ستح�سرات اخلا�سة  االأو�ساخ،  واإزالة 

اليدين، املناديل امل�سبعة باملواد وامل�ستح�سرات اخلا�سة بالتنظيف وال�سقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سن اليت، ويرال، مري�سي�سايد، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154379

فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
الكافيني،  القهوة اخلالية من  املطحونة،  القهوة  املحم�سة، حبوب  القهوة  القهوة، حبوب 
اأقرا�س القهوة، كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري، م�سروبات م�سنوعة من القهوة، 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات القهوة مع احلليب، م�سروبات مثلجة م�سنوعة من 
القهوة، قهوة باردة معباأة فـي زجاجات، قهوة باردة معباأة، �سراب مركز لتنكيه امل�سروبات، 
التي  اأ�سا�سها القهوة، الوجبات اخلفيفة  التي  كيك الوجبات اخلفيفة، الوجبات اخلفيفة 
بن  حبوب  ال�سكاكر،  التوفة،  بال�سوكوالتة،  املغطاة  املك�سرات  احللوى،  احلبوب،  اأ�سا�سها 
واحللوى،  ال�ساي،  القهوة،  من  تتكون  هدايا  جمموعات  بال�سوكوالتة،  مغطاة  حمم�سة 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  الكاكاو  ال�سطائر،  املحلى،  والكعك  املخبوزة،  الب�سائع 
امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي، م�ستح�سرات امل�سروبات امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، 
م�ستح�سرات امل�سروبات غري امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، حتديدا: ال�ساي وامل�سروبات 
امل�سنوعة  امل�سروبات  الرويبو�س، خلطات  �ساي  الكافيني،  الكافيني واخلالية من  منزوعة 
للنقع،  �ساي  املعباأة،  ال�ساي  اأكيا�س  ال�ساي،  واأكيا�س  املعباأة  غري  ال�ساي  اأوراق  ال�ساي،  من 
م�ستخل�سات ال�ساي، اأوراق ال�ساي املباعة فـي عبوات ال�ساي، كب�سوالت حتتوي على ال�ساي 
بنكهة  ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات  املغلف،  اأو  زجاجات  فـي  املعباأ  ال�ساي  م�سروب  للتخمري، 

الفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بارك افنيو، امريفيل، �سي ايه 94608، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154383
فـي الفئـة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك فوالذية)معادن غري نفي�سة و كل خليط منها، خامات معادن، مواد معدنية للبناء 
واالإن�ساءات، مباين متنقلة معدنية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، 
اأو النقل، خزائن حفظ الوثائق  خردوات معدنية �سغرية، حاويات معدنية للتخزين 

واالأ�سياء الثمينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنرتال اآ�سيا اأنفي�ستمنت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 40972، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154411
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخدمات  و�ساي  ومقهى  �ساي  وبار  ومقهى  اخلفيفة  للوجبات  ومطعم  وكافترييا  مطعم 
غرفة ال�ساي، خدمات االأغذية وامل�سروبات، وهي توفري االأطعمة وامل�سروبات لال�ستهالك 
داخل وخارج املبنى، تنفيذ املطعم واحل�سول على خدمات املطعم، خدمات املطاعم، خدمات 
القهوة وال�ساي وامل�سروبات واالأغذية املكتبية، خدمات الغذاء التعاقدية، خدمات حت�سري 
االأطعمة وامل�سروبات، توفري موقع على االإنرتنت يعر�س معلومات تتعلق با�ستخدام و�سنع 

وتقدمي القهوة وال�ساي واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بــارك افنيو، امريفيـــل، �سي ايه 94608، الواليــات املتحــدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154412
فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافيني،  القهوة اخلالية من  املطحونة،  القهوة  املحم�سة، حبوب  القهوة  القهوة، حبوب 
اأقرا�س القهوة، كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري، م�سروبات م�سنوعة من القهوة، 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات القهوة مع احلليب، م�سروبات مثلجة م�سنوعة من 
القهوة، قهوة باردة معباأة فـي زجاجات، قهوة باردة معباأة، �سراب مركز لتنكيه امل�سروبات، 
التي  اأ�سا�سها القهوة، الوجبات اخلفيفة  التي  كيك الوجبات اخلفيفة، الوجبات اخلفيفة 
بن  حبوب  ال�سكاكر،  التوفة،  بال�سوكوالتة،  املغطاة  املك�سرات  احللوى،  احلبوب،  اأ�سا�سها 
واحللوى،  ال�ساي،  القهوة،  من  تتكون  هدايا  جمموعات  بال�سوكوالتة،  مغطاة  حمم�سة 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  الكاكاو  ال�سطائر،  املحلى،  والكعك  املخبوزة،  الب�سائع 
امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي، م�ستح�سرات امل�سروبات امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، 
م�ستح�سرات امل�سروبات غري امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، حتديدا ال�ساي وامل�سروبات 
امل�سنوعة  امل�سروبات  الرويبو�س، خلطات  �ساي  الكافيني،  الكافيني واخلالية من  منزوعة 
للنقع،  �ساي  املعباأة،  ال�ساي  اأكيا�س  ال�ساي،  واأكيا�س  املعباأة  غري  ال�ساي  اأوراق  ال�ساي،  من 
م�ستخل�سات ال�ساي، اأوراق ال�ساي املباعة فـي عبوات ال�ساي، كب�سوالت حتتوي على ال�ساي 
بنكهة  ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات  املغلف،  اأو  زجاجات  فـي  املعباأ  ال�ساي  م�سروب  للتخمري، 

الفواكه.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بــارك افنيـــو، امريفيـــــل، �سي ايه 94608، الواليـــات املتحـــدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154413
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخدمات  و�ساي  ومقهى  �ساي  وبار  ومقهى  اخلفيفة  للوجبات  ومطعم  وكافترييا  مطعم 
غرفة ال�ساي، خدمات االأغذية وامل�سروبات، وهي توفري االأطعمة وامل�سروبات لال�ستهالك 
داخل وخارج املبنى، تنفيذ املطعم واحل�سول على خدمات املطعم، خدمات املطاعم، خدمات 
القهوة وال�ساي وامل�سروبات واالأغذية املكتبية، خدمات الغذاء التعاقدية، خدمات حت�سري 
االأطعمة وامل�سروبات، توفري موقع على االإنرتنت يعر�س معلومات تتعلق با�ستخدام و�سنع 

وتقدمي القهوة وال�ساي واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بــارك افنيـــو، امريفيـــــل، �سي ايه 94608، الواليـــات املتحـــدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154414
فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكافيني،  القهوة اخلالية من  املطحونة،  القهوة  املحم�سة، حبوب  القهوة  القهوة، حبوب 
اأقرا�س القهوة، كب�سوالت قهوة حتتوي على قهوة للتخمري، م�سروبات م�سنوعة من القهوة، 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات القهوة مع احلليب، م�سروبات مثلجة م�سنوعة من 
القهوة، قهوة باردة معباأة فـي زجاجات، قهوة باردة معباأة، �سراب مركز لتنكيه امل�سروبات، 
التي  اأ�سا�سها القهوة، الوجبات اخلفيفة  التي  كيك الوجبات اخلفيفة، الوجبات اخلفيفة 
بن  حبوب  ال�سكاكر،  التوفة،  بال�سوكوالتة،  املغطاة  املك�سرات  احللوى،  احلبوب،  اأ�سا�سها 
واحللوى،  ال�ساي،  القهوة،  من  تتكون  هدايا  جمموعات  بال�سوكوالتة،  مغطاة  حمم�سة 
الكاكاو،  اأ�سا�سها  التي  وامل�سروبات  الكاكاو  ال�سطائر،  املحلى،  والكعك  املخبوزة،  الب�سائع 
امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�ساي، م�ستح�سرات امل�سروبات امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، 
م�ستح�سرات امل�سروبات غري امل�سنوعة من الكاميليا ال�سينية، حتديدا: ال�ساي وامل�سروبات 
امل�سنوعة  امل�سروبات  الرويبو�س، خلطات  �ساي  الكافيني،  الكافيني واخلالية من  منزوعة 
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للنقع،  �ساي  املعباأة،  ال�ساي  اأكيا�س  ال�ساي،  واأكيا�س  املعباأة  غري  ال�ساي  اأوراق  ال�ساي،  من 
م�ستخل�سات ال�ساي، اأوراق ال�ساي املباعة فـي عبوات ال�ساي، كب�سوالت حتتوي على ال�ساي 
بنكهة  ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات  املغلف،  اأو  زجاجات  فـي  املعباأ  ال�ساي  م�سروب  للتخمري، 

الفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1400بـارك افنيو، امريفيـل، �سي ايه 94608، الواليـات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154416
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخدمات  و�ساي  ومقهى  �ساي  وبار  ومقهى  اخلفيفة  للوجبات  ومطعم  وكافترييا  مطعم 
غرفة ال�ساي، خدمات االأغذية وامل�سروبات، وهي توفري االأطعمة وامل�سروبات لال�ستهالك 
داخل وخارج املبنى، تنفيذ املطعم واحل�سول على خدمات املطعم، خدمات املطاعم، خدمات 
القهوة وال�ساي وامل�سروبات واالأغذية املكتبية، خدمات الغذاء التعاقدية، خدمات حت�سري 
االأطعمة وامل�سروبات، توفري موقع على االإنرتنت يعر�س معلومات تتعلق با�ستخدام و�سنع 

وتقدمي القهوة وال�ساي واملنتجات ذات ال�سلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتز كافـي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحـــدة  الواليـــات   ،94608 ايه  �سي  امريفيـــــل،  افنيـــو،  1400بــارك  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154466
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذاتية،  االلتهابات  واأمرا�س  اللوكيميا،  فـي عالج  امل�ستخدمة  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
واأمرا�س املناعة الذاتية، واأمرا�س الدم، وال�سرطان، والت�سلب املتعدد، والتهاب القولون 
امل�ستح�سرات  واجللد،  والعظام  الع�سالت  واأمرا�س  املفا�سل،  والتهاب  التقرحي، 
تعدل  التي  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات  لل�سيتوكني،  املثبطة  االأدوية  حتديدا  ال�سيدالنية، 

جهاز املناعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ري�سيبتو�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 430ايه، �سارع 29، نيويورك، ان واي 10016، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154472
فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للحيوانات  الكريهة  الروائح  مزيالت  للحيوانات،  الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات 
التي  االأقم�سة  ملينات  الغ�سيل،  مبي�سات  االأليفة،  للحيوانات  العرق  مزيالت  االأليفة، 
تنظيف  م�ستح�سرات  الفم،  رائحة  اإنعا�س  م�ستح�سرات  املالب�س،  غ�سيل  فـي  ت�ستخدم 
احليوانات  الأدوات  التنظيف  م�ستح�سرات  ال�سجاد،  تنظيف  م�ستح�سرات  لالأر�سيات، 
للحمامات،  تنظيف  املنازل، م�ستح�سرات  تنظيف  للغ�سيل، م�ستح�سرات  االأليفة، منظف 
املنظفات، ال�سابون، مزيل الروائح الكريهة للج�سم على �سكل بخاخ، امل�ستح�سرات امل�سادة 
للتعرق )ماء للزينة(، م�ستح�سرات التجميل الإزالة الروائح الكريهة من اجل�سم، مزيالت 
العرق  للحمامات،  الكريهة  الروائح  مزيالت  القما�س،  ملنتجات  بخاخ  �سكل  على  العرق 
للحيوانات االأليفة، مزيالت العرق لرائحة احليوانات االأليفة، مزيالت الروائح الكريهة 
املنازل، مزيالت الروائح الكريهة من االأحذية، م�ستح�سرات تعطري  التي ت�سخدم داخل 
اجلو التي لها تاأثري م�ساد للجراثيم ومزيلة للروائح الكريهة، مزيالت الروائح الكريهة 
من ال�سيارات، مزيالت الروائح الكريهة من داخل الغرف، م�ستح�سرات تعطري اجلو التي 

لها تاأثري اإزالة الروائح الكريهة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارب كابو�سيكي كاي�سا ويتاجرون اأي�سا با�سم �سارب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

 ،8522-590 او�ساكا،  �سيتي،  �ساكاي  -كو،  �ساكاي  تاكومي-ت�سو،   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154473
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سناعية،  الكريهة )با�ستثناء اال�ستخدامات  الروائح  م�ستح�سرات �سيدالنية، مزيل 
واالأغرا�س اخلا�سة باجلثث، ومزيل الروائح الكريهة للحيوانات وم�ستح�سرات منع�سة(، 
الروائح  مزيل  والغ�سيل(،  ال�سناعي  اال�ستخدام  )با�ستثناء  للجراثيم  مبيد  عامل 
لال�ستخدام الداخلي لل�سيارة، م�ستح�سرات حتييد الرائحة للجزء الداخلي للغرفة، مزيل 
الروائح للداخل من الغرفة، عامل تنظيف الهواء م�ستح�سرات حتييد الرائحة للمالب�س، 
مزيل الروائح للمالب�س م�ستح�سرات حتييد الرائحة لالأقم�سة املن�سوجة، مزيل الروائح 
)با�ستثناء  االأخرى  الغرف  وزخارف  املن�سوج  لل�سجاد  الرائحة  املن�سوجة، مزيل  لالأقم�سة 
االأ�سياء ذات اال�ستخدام ال�سناعي(، مزيل العرق املنزل عامل مبيد للجراثيم للثالجات، 

مزيل الروائح للثالجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارب كابو�سيكي كاي�سا ويتاجرون اأي�سا با�سم �سارب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

 ،8522-590 او�ساكا،  �سيتي،  �ساكاي  -كو،  �ساكاي  ت�سو،   - تاكومي   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154478

فـي الفئـة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملباين  املكاتب  ملباين  واملباين )داخلي(طالء حمفز �سوئي  للغرف  طالء حمفز �سوئي 

الهوائية، عربات  الدراجات  ال�سيارات،  الطائرات،  لل�سفن،  التجارية، طالء حمفز �سوئي 

ال�سكك احلديدية الدراجة واملركبات ذات العجلتني، دهان اأو طالء للمنازل، دهان اأو طالء 

ال�سجاد  تنظيف  التنظيف(  )خدمات  املنزيل(  التدبري  خدمات  طالء،  اأو  دهان  للمباين، 

والب�سط، تنظيف مباين املكاتب ومباين التجارية، تنظيف ال�سفن، الطائرات، ال�سيارات، 

الدراجات الهوائية، عربات ال�سكك احلديدية الدارجة واملركبات ذات العجلتني، تعقيم اأو 

واملباين  املكاتب  اأو تطهري مباين  تنظيف  اأو  تعقيم  والب�سط،  ال�سجاد  اأو تطهري  تنظيف 

التجارية، تعقيم اأو تنظيف اأو تطهري الغرف، تعقيم اأو تنظيف اأو تطهري ال�سفن، الطائرات، 

ال�سيارات، الدراجات الهوائية، عربات ال�سكك احلديدية الدراجة واملركبات ذات العجلتني، 

اإ�سالح �سيانة ال�سفن، الطائرات، الدراجات الهوائية، ال�سيارات، عربات ال�سكك احلديدية 

الدراجة واملركبات ذات العجلتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارب كابو�سيكي كاي�سا ويتاجرون اأي�سا با�سم �سارب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

 ،8522-590 او�ساكا،  �سيتي،  �ساكاي  -كو،  �ساكاي  ت�سو،   - تاكومي   1 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154481
فـي الفئـة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 
الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة  واأدوات  الب�سرية  وال�سينمائي واالأدوات  الفوتوغرافـي 
)االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 
حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها 
ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق.(
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوفكو اأوتوتك �س.م.ح-ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: FDAM0910، مبنى اخلدمات، اجلزيرة احلمراء، منطقة احلمرا 

ال�سناعية - منطقة حرة، راأ�س اخليمة، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154482
فـي الفئـة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير 
الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة  واأدوات  الب�سرية  وال�سينمائي واالأدوات  الفوتوغرافـي 
)االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 
حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها 
ت�سجيل النقد، اآالت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق(.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوفكو اأوتوتك �س.م.ح - ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

احلمرا  منطقة  احلمراء،  اجلزيرة  اخلدمات،  مبنى   ،FDAM0910 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سناعية - منطقة حرة، راأ�س اخليمة، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154492
فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتديدا  املالب�س،  حتديدا  املالب�س،  اك�س�سوارات  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  األب�سة  املالب�س، 
القم�سان،  واحدة،  قطعة  بكونها  الكاملة  العمل  مالب�س  الق�سرية،  ال�سراويل  ال�سراويل، 
اأكمام،  بدون  ال�سرتات  ال�سرتات،  اأزرار،  بدون  القم�سان  الف�سفا�سة،  الريا�سية  الكنزات 
الداخلية  املالب�س  الداخلية،  املالب�س  االأحذية،  املطر،  من  الواقية  املالب�س  املعاطف، 
الن�سائية، مالب�س النوم، مالب�س الراحة، مالب�س ال�سباحة، القفازات، اجلوارب، اجلوارب 
الف�ساتني،  التنانري،  ال�سبا�سب،  العنق،  ربطات  القبعات،  اللفحات،  االأحزمة،  الطويلة، 

القم�سان ال�سوفية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اثليتا )اي تي ام( انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 فول�سوم �سرتيت، �سان فران�سي�سكو، كاليفورنيا 94105، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154493
فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جمال  فـي  االإنرتنت  وعلى  بالتجزئة  البيع  وخدمات  وباجلملة  بالتجزئة  البيع  خدمات 
املالب�س، احلقائب،  املالب�س، ت�ساميم  اك�س�سوارات  الراأ�س،  اأغطية  القدم،  األب�سة  املالب�س، 
والنظارات  ال�سم�سية  النظارات  ال�ساعات،  املجوهرات،  االأمتعة،  اجللدية،  الب�سائع 
الطبية، الدمى، االألعاب واملعدات الريا�سية، اك�س�سوارات ال�سعر، م�ستح�سرات التجميل، 
م�ستح�سرات الزينة، الروائح العطرية، منتجات العناية ال�سخ�سية، القرطا�سية، الهدايا، 
املنزلية والزجاجية،  الب�سائع  النوم واحلمام،  املنزلية لالأكل ولغرف  االأدوات  منتجات 
الب�سائع الورقية، خدمات الدعاية واالإعالن، خدمات الت�سويق والرتويج، خدمات عرو�س 
املنتجات وعر�س املنتجات. خدمات اإدارة االأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون االأعمال، 
القدم،  األب�سة  للمالب�س،  االآخرين  مل�سلحة  التجميع  خدمات  املكتبية،  الوظائف  خدمات 
ال�سم�سية  النظارات  اجللدية،  الب�سائع  احلقائب،  املالب�س،  اك�س�سوارات  الراأ�س،  اأغطية 
والنظارات الطبية، املجوهرات، اك�س�سوارات ال�سعر، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات 
االأدوات  الهدايا،  القرطا�سية،  ال�سخ�سية،  العناية  منتجات  العطرية،  الروائح  الزينة، 
املنزلية، الدمى، االألعاب واملعدات الريا�سية )عدا عن نقلها(، لتمكني الزبائن من م�ساهدة 
و�سراء هذه الب�سائع بال�سكل املنا�سب، هذه اخلدمات متوفرة اأي�سا عن طريق متاجر البيع 
بالتجزئة عن طريق الو�سائل االإلكرتونية، على �سبيل املثال عن طريق املواقع االإلكرتونية، 
خدمات ترويج الب�سائع لالآخرين من خالل و�سع الدعايات والالفتات الرتويجية على 
الطلب  �سبكة احلا�سوب، توفري خدمات  اإليه من خالل  الو�سول  اإلكرتوين ميكن  موقع 
عرب االإنرتنت فـي جمال جمموعة وا�سعة من الب�سائع العامة، خدمات كتيبات الطلب عرب 
الربيد التي تقدم الب�سائع العامة والب�سائع اال�ستهالكية العامة، برامج الوالء والتحفيز 
واملكافئات، خدمات معلومات التداول التجاري واال�ستهالكي، خدمات تقدمي امل�ساعدة فـي 
جمال االأعمال واالإدارة وتويل وت�سيري �سوؤون االأعمال، خدمات حتليل االأعمال وخدمات 

االأبحاث واملعلومات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اثليتا )اي تي ام( انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

كاليفورنيا 94105،الواليات  فران�سي�سكو،  �سان  �سرتيت،  فول�سوم   2 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

-94-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154494
فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة غري الطبية، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية 
وكرميات  الليل،  وكرميات  الب�سرة،  ومرطبات  الوجه،  ب�سرة  مرطبات  حتديدا  بالب�سرة، 
العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة،  ومنظفات  الب�سرة،  ومرطبات  العني،  وكرميات  الوجه، 
بالب�سرة، وكرمي اليد، والكرمي امل�ساد للتجاعيد، وم�سادات ال�سفة غري الطبية، والت�سمري 
طبيعة  فـي  الوجه  عالجات  العالجية  غري  الوجه  اأم�سال  كتلة  م�ستح�سرات  وال�سم�س. 

ما�سكات جتميل الوجه، منظفات الوجه، مرطبات الوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 261 مادي�سون افينيو، 16 فلور نيويورك 10016، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:  2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154497
فـي الفئـة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميل،  م�ستح�سرات  العالجية،  غري  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، وهي مرطبات ب�سرة الوجه، ومرطبات 
ومرطبات  العني،  وكرميات  الوجه،  وكرميات  الليل،  وكرميات  الب�سرة، 
اليد،  وكرمي  بالب�سرة،  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة،  ومنظفات  الب�سرة، 
والت�سمري  الدوائية،  غري  ال�سفة  وم�سادات  للتجاعيد،  امل�ساد  والكرمي 
اأم�سال الوجه غري العالجية عالجات الوجه  وال�سم�س. م�ستح�سرات كتلة 

فـي طبيعة ما�سكات جتميل الوجه، منظفات الوجه، مرطبات الوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روك ابكو ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 261 مادي�سون افينيو، 16 فلور نيويورك، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:  2027 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154515
فـي الفئـة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الورق والكرتون والب�سائع امل�سنوعة من هذه املواد غري املدرجة فـي فئات اأخرى، املطبوعات، 
مواد جتليد الكتب ال�سور، اأدوات مكتبية، مواد ال�سقة للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، 
مواد الفنانني، فر�س الطالء واالآالت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )با�ستثناء االأثاث(، املواد 
التعليمية والتدري�سية )با�ستثناء االأجهزة(، مواد بال�ستيكية للتغليف )غري مدرجة فـي 

فئات اأخرى(، نوع الطابعات كتل الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد الفطيم للت�سلية والرتفيه )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60811، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154516
فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س واالأحذية واأغطية الراأ�س.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد الفطيم للت�سلية والرتفيه )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60811، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154517

فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن، خدمات اإدارة االأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون االأعمال، 

خدمات الوظائف املكتبية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد الفطيم للت�سلية والرتفيه )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60811، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154520

فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليم، توفري التدريب، و�سائل الرتفيه، االأن�سطة الريا�سية والثقافية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد الفطيم للت�سلية والرتفيه )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60811، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154563
فـي الفئـة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاكهة واخل�سراوات املحفوظة واملجففة واملطبوخة، اأطباق جانبية حم�سرة تتكون اأ�سا�سا 
والفواكه  واخل�سراوات  واالأ�سماك  اللحوم  اأو اخل�سار،  والدواجن  واالأ�سماك  اللحوم  من 
املعلبة، حلوم معلبة اللحوم واالأ�سماك والدواجن والطرائد، اللحوم املجمدة دجاج، حلم 
االأطعمة  مدخن،  بي�س  معالج  بي�س  املحفوظة.  والنقانق  اللحوم  بقري،  حلم  البط، 
اخلفيفة القائمة على اللحوم، اأطباق حم�سرة تتكون اأ�سا�سا من اللحوم، مقبالت جممدة 
تتكون بالدرجة االأولى من الدجاج، الهالم للطعام وجبات ع�ساء معباأة تتكون اأ�سا�سا من 

اللحوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  كيوت�سون اف & بى كو، ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 78، �سوجن�سني رو- جا�سان- ميون ت�سيلجوك - جنجيوجن�ساجنبوك - دو، 
جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154565
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم التي تقدم خدمة التو�سيل اإلى املنازل، خدمات الوجبات اخلفيفة، خدمات االأكل 
فـي الفنادق لل�سياح، مطاعم املكرونة �سريعة التح�سري، خدمات املطاعم، مطاعم البوفيه، 
ق�سبان ال�سلطة مطاعم على الطراز الغربي، خدمات كافترييا اخلدمة الذاتية، خدمات 
املطاعم التي تقدمها املطاعم املرخ�سة، خدمات املطاعم املتنقلة، خدمات املطاعم اليابانية،  
مقاهي ال�ساي الكورية التقليدية، مطاعم �سينية، خدمات املقاهي والكافيرتيا، خدمات 
مطاعم الوجبات ال�سريعة، اأك�ساك فـي ال�سوارع تقدم االأطباق اخلفيفة )خدمات املطاعم(، 

مطاعم كورية، تقدمي خدمات �سندوق الغداء فـي اإطار االمتياز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيوت�سون اف & بى كو، ال تى دى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 78، �سوجن�سني رو- جا�سان - ميون ت�سيلجوك - جنجيوجن�ساجنبوك - 
دو، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154596
فـي الفئـة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدهانات والطالءات والورني�س والالكيه، مواد حافظة لالأخ�ساب وبقع اخل�سب، املخففات. 
اأو  ال�سناعي  ذلك لال�ستخدام  كل  الدهن،  بداية عملية  فـي  امل�ستخدمة  االأولية  املواد 

للتطبيق بوا�سطة الر�سامني املحرتفني، على املنتجات اخل�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكزو نوبل كوتينغز انرتنا�سيونال بي. فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كري�ستيان نيف�سرتات 2 1077 دابليو دابليو اأم�سرتدام، هولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

حـــــــق االولويــــــــة: ) رقم االأولوية: 018589125 - تاريخ االأولوية: 2021/10/29 - بلد 
) NL :االأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154633
فـي الفئـة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات وقطع الغيار واأجزاء وتركيبات املركبات وال�سيارات الريا�سية والكوبيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيونداي موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 12، هيولونغ-رو، �سيو�سو-غو، �سيوؤول، 12، 12، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب:، 2027 ر.ب:112

حـــــــق االولويــــــــة: ) رقم االأولوية: 40-2022-0067060 - تاريخ االأولوية: 2022/4/11 - 

) KR :بلد االأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154640
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو�س اند لومب انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،14609 واى  ان  رو�سي�سرت،  �سرتيت  جوودمان  ان.   1400 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154644
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية  الطبية،  لالأغرا�س  �سحية  م�ستح�سرات  والبيطرية.  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
اأغذية لالأطفال، املكمالت  البيطري،  اأو  ومواد غذائية خم�س�سة لال�ستخدام الطبي 
الغذائية لالإن�سان واحليوان، الل�سقات ومواد ال�سمادات، مادة لوقف االأ�سنان، �سمع االأ�سنان، 

املطهرات، م�ستح�سرات لتدمري احل�سرات، مبيدات الفطريات ومبيدات االأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، نيويورك 10017، 235، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154647
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية والبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لالأغرا�س الطبية، اأغذية 
املكمالت  لالأطفال،  اأغذية  البيطري،  اأو  الطبي  لال�ستخدام  خم�س�سة  غذائية  ومواد 
الغذائية لالإن�سان واحليوان، الل�سقات ومواد ال�سمادات، مادة لوقف االأ�سنان، �سمع االأ�سنان، 

املطهرات، م�ستح�سرات لتدمري احل�سرات، مبيدات الفطريات ومبيدات االأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،235  ،10017 نيويورك  �سرتيت،   42 اي�ست   235 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154691
فـي الفئـة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيفات الهواء، مكيفات الهواء لال�ستخدام املنزيل. مكيفات الهواء لالأغرا�س ال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيتا�سي-جون�سون كونرتول اير كوندي�سن، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-1، كايغان 1-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154692

فـي الفئـة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيفات الهواء، مكيفات الهواء لال�ستخدام املنزيل، مكيفات الهواء لالأغرا�س ال�سناعية،  

قطع غيار وتركيبات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيتا�سي - جون�سون كونرتول اير كوندي�سن، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-1، كايغان 1-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154693

فـي الفئـة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تكييف الهواء)مكيفات هواء لال�ستخدام املنزيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيتا�سي- جون�سون كونرتول اير كوندي�سن، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-1، كايغان 1-كوم، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154694
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حملول العد�سات الال�سقة قطرات للعني.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  بو�س اند لومب انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،14609 واى  ان  رو�سي�سرت،  �سرتيت  جوودمان  ان.   1400 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154695
فـي الفئـة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات ال�سقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو�س اند لومب انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،14609 واى  ان  رو�سي�سرت،  �سرتيت  جوودمان  ان.   1400 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154696
فـي الفئـة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، نيويورك 10017، 235، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154697
فـي الفئـة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة الطبية، خدمات التحليل الطبي الأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل 
فـي  املهنية  االأمرا�س  ومعاجلة  عن  للك�سف  )خا�سة  الطبي  الفح�س  الطبية،  املختربات 

وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،235  ،10017 نيويورك  �سرتيت،   42 اي�ست   235 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154698
فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التكنولوجيــا  عــن  معلومــات  توفيــر  حا�سوبيــة،  برامج  حتميل  حا�ســـوب،  برامــج  حتديــث 
والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، نيويورك 10017، 235، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154713
فـي الفئـة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التحليل واال�ست�سارات فـي جمال اإدارة معلومات االأعمال، وحتديدا حتليل االأعمال، 
ومنذجة امل�ساريع التجارية، وتنظيم معلومات االأعمال.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوراكل انرتنا�سنال كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
الواليات   ،94065 كاليفورنيا  �سيتي،  ردوود  باركويه،  اوراكل   500 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154756
فـي الفئـة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدهانات والورني�س والالكية، مواد الوقاية من ال�سداأ ومن تلف اخل�سب، مواد التلوين، 
اللون، الراتينجات الطبيعية اخلام، معادن ب�سكل ورق وم�سحوق للدهانني  مر�سخات 

واملزخرفني وعمال الطباعة والفنانني.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بي جي اند�سرتيز اوهايو، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3800 وي�ست ال�سارع 143، كليفالند، اوهايو 44111، الواليات املتحدة 
االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154771
فـي الفئـة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تربيد الهواء)اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف 
والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س ال�سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالروؤوف بوثيابوراييل كاروفانتافاالبيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بي بي، رقم: 2348 �ساللة-211، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154807
فـي الفئـة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات  القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي، 
ال�سكر  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 
)التوابل(،  وال�سل�ســات  اخلـــل  خـــردل،  ملـــح،  بودر،  والبيكنــج  اخلمرية  االأ�ســــود،  والع�سل 

البهــارات، جليد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سرة لل�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الق�سيم - بريدة، رقم املبنى: 9520 - الرقم الفرعي 3681، اململكة 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154850
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وامل�سروبات،  االأطعمة  والنـــزل،)خدمات توفري  الفنـــادق  االإقامـــة  تاأمني  خدمـــات مكاتــب 
خدمات مطاعم املاأكوالت اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوك اإ�س اآر اإل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا فران�سي�سكو لوندونيو 22، اآي -20154 ميالنو، اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:االأولى للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154976
فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دون  الفوقيـــــة  االألب�ســــة  قم�ســــــان،  التي�سريتــــات،  وهـــي  املالبـــــ�س، 
الق�سرية  ال�سراويل  ال�سراويل،  االأو�سحة،  املعاطف،  االأكمام،جاكيتات، 
الراأ�س،  اأغطية  وبلوزات،  اأحزمة  داخلية،  ثياب  التنانري،  )ال�سورتات(، 

وهي القبعات وكاب وكابات على هيئة قبعات واالأقنعة )مناديل الرقبة(، االأحذية، جوارب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154978
فـي الفئـة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سلع الريا�سية، وهي معدات الغولف، نوادي الغولف، كرات الغولف، 
تو�سع  التي  ال�سغرية  القطع  الغولف،  كرة  عالمات  الغولف،  اأكيا�س 
الغولف  كـــرات  الغولــف،  فتحــة  اإ�سالح  اأدوات  الغولــــف،  كـــرة  عليها 
الغولف، عالمات  الغولف، ملحقات حقائب  اأغطية نادي  اال�سفنجية، 

حقيبة الغولف، اأعالم الغولف، قفازات الغولف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154980
فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة بطوالت وم�سابقات اجلولف االحرتافية، عقد ور�س عمل وندوات فـي جمال 
اجلولف، مالعب اجلولف، خدمات ميدان قيادة اجلولف، تعليم اجلولف، توفري مرافق 
اجلولف، اخلدمات الرتفيهية، وهي تطوير واإن�ساء واإنتاج الربامج التلفزيونية واالإذاعية 

والرقمية والو�سائط املتعددة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155005
فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سرتات،  اأكمام  بدون  والقم�سان  القم�سان،  تي،  حرف  �سكل  على  القم�سان  املالب�س، 
واملعاطف، واالأو�سحة، ال�سراويل الق�سرية والتنانري، ال�سراويل الق�سرية على �سكل تنانري، 
والكنزات، واملالب�س الداخلية، واالأحزمة، والبلوزات، اأغطية الراأ�س، وهي القبعات والقبعات 

على �سكل كاب واالأقنعة ومناديل الراأ�س، االأحذية، جوارب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155014
فـي الفئـة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغولف،  اأكيا�س  الغولف،  كرات  الغولف،  نوادي  الغولف،  معدات  وهي  الريا�سية،  ال�سلع 
اإ�سالح  اأدوات  الغولف،  كرة  عليها  تو�سع  التي  ال�سغرية  القطع  الغولف،  كرة  عالمات 
فتحة الغولف، كرات الغولف االأ�سفنجية ، اأغطية نادي الغولف ،ملحقات حقائب الغولف، 

عالمات حقيبة الغولف، اأعالم الغولف، قفازات الغولف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155015
فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة بطوالت وم�سابقات اجلولف االحرتافية، عقد ور�س عمل وندوات فـي جمال 
اجلولف، مالعب اجلولف، خدمات ميدان قيادة اجلولف، تعليم اجلولف، توفري مرافق 
اجلولف، اخلدمات الرتفيهية، وهي تطوير واإن�ساء واإنتاج الربامج التلفزيونية واالإذاعية 

والرقمية والو�سائط املتعددة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155022
فـي الفئـة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعاطف،  جاكيتات،  االأكمام،  دون  الفوقية  االألب�سة   ، قم�سان  التي�سريتات،  وهي  املالب�س، 
اأحزمة  داخلية،  ثياب  التنانري،  )ال�سورتات(،  الق�سرية  ال�سراويل  ال�سراويل،  االأو�سحة، 
القبعات وكاب وكابات على هيئة قبعات واالأقنعة )مناديل  الراأ�س، وهي  اأغطية  وبلوزات، 

الرقبة(، االأحذية، جوارب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155025
فـي الفئـة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الغولف،  اأكيا�س  الغولف،  كرات  الغولف،  نوادي  الغولف،  معدات  وهي  الريا�سية،  ال�سلع 
اإ�سالح  اأدوات  الغولف،  كرة  عليها  تو�سع  التي  ال�سغرية  القطع  الغولف،  كرة  عالمات 
فتحة الغولف، كرات الغولف اال�سفنجية، اأغطية نادي الغولف ،ملحقات حقائب الغولف،  

عالمات حقيبة الغولف، اأعالم الغولف، قفازات الغولف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155026
فـي الفئـة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة بطوالت وم�سابقات اجلولف االحرتافية، عقد ور�س عمل وندوات فـي جمال 
اجلولف، مالعب اجلولف، خدمات ميدان قيادة اجلولف، تعليم اجلولف، توفري مرافق 
اجلولف، اخلدمات الرتفيهية، وهي تطوير واإن�ساء واإنتاج الربامج التلفزيونية واالإذاعية 

والرقمية والو�سائط املتعددة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155031
فـي الفئـة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وقود، وقود االإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الغاز الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 95 ر.ب: 124، الر�سيل، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155033
فـي الفئـة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج تطبيقات الكمبيوتر القابل للتنزيل للهواتف املحمولة واأجهزة الكمبيوتر املحمولة 
الإدارة الع�سوية فـي خدمة مرافق العمل امل�سرتك، وطلب واإدارة مهام املكتب، وحجز قاعات 

االجتماعات واأماكن جلو�س املكاتب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وى ورك كومباني�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 115 وي�ست 18 �سرتيت، نيويورك ان واى 10011، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155034
فـي الفئـة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بها، خدمـات ت�سميم وتطوير  املتعلقة  والت�ساميم  والتقنية واالأبحاث  العلمية  اخلدمات 
عرب  اإلكرتونية  مداخل  لتوفري  الربامج  وا�ست�سافة  اإن�ساء  احلا�سوب،  وبرجميات  قطع 
املواقع  ا�ست�سافة  املواقع االإلكرتونية، خدمات احلا�سوب، حتديدا:  االإنرتنت تعتمد على 
احلا�سوب،  خدمات  ال�سحابية،  اال�ست�سافة  مزود  وخدمات  االإنرتنت  على  االإلكرتونية 
اال�ستخدام  توفري  بعد،  عن  اأو  املوقع  من  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  اإدارة  حتديدا: 
ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  الربجميات كخدمة  تقدمي  للتنزيل،  القابلة  املوؤقت للربجميات غري 
العمل  مرافق  وت�سغيل  اإدارة  لالإ�سراف  للتنزيل  قابلة  غري  برجمية  مبن�سة  تتميز  التي 
امل�سرتك، الربجميات كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( التي تتميز مبن�سة برجمية غري قابلة 
املخ�س�سة  واملقاعد  العمل  حمطات  املوؤمترات،  قاعات  وحجز  واإدارة،  لالإ�سراف،  للتنزيل 
الإدارة  احلا�سوب  برجميات  من�سات  ي�سم  ا�س(  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املن�سات  للمكاتب، 
مباين املكاتب، املن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�س( ي�سم من�سات برجميات احلا�سوب الإدارة 
امل�ساحات املكتبية، توفري املواقع االإلكرتونية فـي جمال برجميات احلا�سوب وتكنولوجيا 
املعلومات، تكنولوجيا املعلومات وا�ست�سارات الربجميات، تثبيت وحتديث و�سيانة برجميات 
حتديدا:  التقني،  الدعم  خدمات  اخلادم،  ا�ست�سافة  ال�سبكة،  خوادم  تاأجري  احلوا�سيب، 

خدمات اكت�ساف م�ساكل وحلول برامج وبرجميات احلا�سوب. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وى ورك كومباني�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 115 وي�ست 18 �سرتيت، نيويورك ان واى 10011، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155066
فـي الفئـة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد حاكة لالأ�سنان)�سمادات طبية، ل�سقات عيون لغايات طبية، �سناديق اإ�سعافات اأولية 
�سمادات  طبية،  لغايات  قطن  �سمادات،  الل�سق،  ذاتية  �سمادات  للت�سميد،  ح�سو  معباأة، 
كمادات  �سحية،  قطنية  �سدادات  طبية،  لغايات  قطنية  ما�سحات  للت�سميد،  �سا�س  طبية، 
�سحية، �سمادات �سحية، حفا�سات للم�سابني بال�سل�س، حفا�سات اأطفال، �سراويل حفاظات 
اأطفال، مناديل مطهرة، اأ�سرطة ال�سقة لغايات طبية، اأ�سرطة ال�سقة لغايات طبية، و�سائد 
مناديل  ال�سقة،  �سمادات  مطهرة،  مبللة  مناديل  طبية،  لغايات  عيون  ل�سقات  لالإر�ساع، 

مبللة، جمموعات العناية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمليد ميديكال برودكت�س كو.، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سيتي، هوبي  تاون، زهيجيانغ  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 18، كيك�سينغ رود، ماجياديان 
بروفين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155069
فـي الفئـة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحزمة بطن)مالءات �سرير لل�سل�س، كمادات بطن لغايات طبية، مالءات لل�سل�س، قفازات 
التربيد  رقع  العمليات،  لغرفة  وبخا�سة  مالب�س  طبية،  لغايات  و�سائد  طبية،  لغايات 
عباءات  االأولية،  االإ�سعافات  الأغرا�س  تربيد  كمادات  �سحية،  اأقنعة  الطبية،  لالأغرا�س 
فح�س املري�س، و�سائد العظام، اأغطية جراحية لالأحذية، مالب�س واقية لالأغرا�س 
الطبية، مالب�س العزل لالأغرا�س الطبية، �ستائر معقمة غري من�سوجة لالأغرا�س 
الطبية، مالءات معقمة جراحية، اأربطة داعمة، اأربطة )مطاطية(، مواد جتبريية، قبعات 

جراحية، من�سفة جراحية، جمموعات العناية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمليد ميديكال برودكت�س كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�سيتي، هوبي  تاون، زهيجيانغ  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 18، كيك�سينغ رود، ماجياديان 
بروفين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155137
فـي الفئـة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوئي  الطيف  اأجهزة قيا�س  اأداة قيا�س فـي طبيعة  نظام مطابقة الطالء ي�ستمل على 
الطالء  لون  مطابقة  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  الكمبيوتر  وبرامج  االإلكرتونية 
وا�ستعادة �سيغ األوان الطالء فـي جمال الطالء التجاري والوثائق املباعة فيما يتعلق معها.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بي جي اند�سرتيز اوهايو، انك.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 3800 وي�ست ال�سارع 143، كليفالند، اأوهايو 44111، الواليات املتحدة 

االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155537
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات )خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطاعم كوجو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 4123، طريق 9929، جممع 999، منطقة درة البحرين، املنامة، 

البحرين 
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155538
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات )خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، االإيواء املوؤقت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطاعم كوجو ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى 4123، طريق 9929،جممع 999،منطقة درة البحرين، املنامة، 

البحرين 
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156081
فـي الفئـة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 
الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة االفرتا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

القــرم، بو�ســـر، حمافظــة م�سقــط  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 5325 ر.ب:900، �ساطـــئ 
�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153812
فـي الفئـة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني، 
واالأعمال امل�سرفية والعقارات( اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، �سمان �سندات التاأمني 
ال�سحي، اإبرام �سندات التاأمني البحري، التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، اإبرام �سندات التاأمني 

�سد احلوادث، �سم�سرة التاأمني، معلومات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للتاأمني)�س.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:5209، دبي، االإمـــارات العربيــة املتحــدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153813
فـي الفئـة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني، 
واالأعمال امل�سرفية والعقارات( اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، �سمان �سندات التاأمني 
ال�سحي، اإبرام �سندات التاأمني البحري، التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، اإبرام �سندات التاأمني 

�سد احلوادث، �سم�سرة التاأمني، معلومات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للتاأمني)�س.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:5209، دبي، االإمـــارات العربيــة املتحــدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153814
فـي الفئـة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)التاأمني  املايل  التقييم  العقارية،  ال�سوؤون  املالية،  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني، 
واالأعمال امل�سرفية والعقارات( اإبرام �سندات التاأمني على احلياة، �سمان �سندات التاأمني 
ال�سحي، اإبرام �سندات التاأمني البحري، التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، اإبرام �سندات التاأمني 

�سد احلوادث، �سم�سرة التاأمني، معلومات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للتاأمني)�س.م.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:5209، دبي، االإمـــارات العربيــة املتحــدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/27

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 109 ر.ب: 136 �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 110291

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر املدينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 400 ر.ب: 318، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/5/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126221

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدامللك وماجد لالأعمال الرائدة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151767

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البي�ص.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�ستو هايرب ماركت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152666

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )كوفـي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سون البادية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/15

-120-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153314

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، امل�ساعدة الطبية، خدمات فنيي الب�سريات، العالج 

الطبيعي، خدمات امل�سحات، خدمات دور التمري�ش، خدمات القابالت، التمري�ش الطبي، 

مر�سى  تاأهيل  اإعادة  النف�ش،  علماء  خدمات  التقوميية،  اجلراحة  ال�سيدلنية،  الن�سائح 

الإيذاء اجل�سدي، خدمات العالج، تاأجري املعدات الطبية، خدمات تقومي الأ�سنان، ن�سائح 

طبية لالأفراد ذوي الإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط للرعاية ال�سحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4 �سارع البرتجي، حي الزهراء، جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153315

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، امل�ساعدة الطبية، خدمات فنيي الب�سريات، العالج 

الطبيعي، خدمات امل�سحات، خدمات دور التمري�ش، خدمات القابالت، التمري�ش الطبي، 

مر�سى  تاأهيل  اإعادة  النف�ش،  علماء  خدمات  التقوميية،  اجلراحة  ال�سيدلنية،  الن�سائح 

الإيذاء اجل�سدي، خدمات العالج، تاأجري املعدات الطبية، خدمات تقومي الأ�سنان، ن�سائح 

طبية لالأفراد ذوي الإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط للرعاية ال�سحية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4 �سارع البرتجي، حي الزهراء، جدة، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153316

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، امل�ساعدة الطبية، خدمات فنيي الب�سريات، العالج 

الطبيعي، خدمات امل�سحات، خدمات دور التمري�ش، خدمات القابالت، التمري�ش الطبي، 

مر�سى  تاأهيل  اإعادة  النف�ش،  علماء  خدمات  التقوميية،  اجلراحة  ال�سيدلنية،  الن�سائح 

الإيذاء اجل�سدي، خدمات العالج، تاأجري املعدات الطبية، خدمات تقومي الأ�سنان، ن�سائح 

طبية لالأفراد ذوي الإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط للرعاية ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4 �سارع البرتجي، حي الزهراء، جدة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154303

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اللبان للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154580

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات 

املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عامر بن كفـي�ش الكثريي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155110

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش،  كتانية،  مالب�ش  داخلية،  مالب�ش  �سدارات  للمالب�ش،  �سيالت  مالب�ش،  واقيات 

مالب�ش جاهزة، مالب�ش خارجية، قفافـيز مالب�ش، جالبيات مالب�ش، مالب�ش للمواليد، 

مراييل مالب�ش، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�ش، عباءات ن�سائية، مالب�ش تقليدية، مالب�ش 

داخلية كتانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد اأحمد �سالح البو�سعيدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155174

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش والأحذية واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سحى اخلليج للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155238

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة الأعمال )ا�ست�سارات اقت�سادية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القب�ش املنري لال�ست�سارات القت�سادية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155317

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دفاتر ر�سم، مواد مرطبة لوازم مكتبية، دفاتر كتابة اأو ر�سم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ساتني الزيتون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155322

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�ش حدادة واألومنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كروم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155326

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط الراقي املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155330

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للمعادن احلديدية والغري حديدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة هداية حلديد ال�سلب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155332

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املراآة الذهبية للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155335

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مي�سان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26

-127-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155807

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات امل�ساتل، زراعة النباتات، الب�ستنة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الطفوف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155860

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�سر  حقوق  اإدارة  الفكريــــة،  امللكيــــة  ا�ست�ســـارات  اأمنية،  ا�ست�سارات 

والتاأليــف، ر�سد حقوق امللكية الفكرية لغايات ال�ست�سارة القانونية، 

ال�سبكي، خدمات  الجتماعي  التوا�سل  القانونية، خدمات  الأبحاث 

التنجيم،  علم  ا�ست�سارات  امل�سروقة،  املمتلكات  تعقب  خدمات  القانونية،  الوثائق  اإعـــداد 

لطلبات  ال�ستجابة  فـي  القانونية  امل�سورة  اللبا�ش،  اأزياء  جمال  فـي  �سخ�سية  ا�ستـــ�سارات 

اإطــــار ن�ســـر الربجميـــات، خدمات املراقبة  العطــاءات، الرتخيــــ�ش خدمـــات قانونيــــة فـي 

القانونية، ال�ست�سارات القانونية املتعلقة ر�سم اخلرائط براءات الخرتاع، خدمات الدعوة 

القانونية دعم عام اأو تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة، خدمات قانونية فـي جمال الهجرة، 

تدقيق المتثال القانوين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن حممد العي�سائي حمامون وم�ست�سارون قانونيون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الهمبار، ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155910

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني )التاأمني العام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حماية خلدمات التاأمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156327

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعدات الآلية، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، معلومات عن  تركيـــب و�سيانـــة واإ�سالح 

الإ�ســـالح، اإعـــادة بـــناء املحركـــات املعطلـــة اأو التالفـــة جزئيا، اإعـــادة بناء املاكيـــنات املعطلة 

اأو التالفة جزئيا، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلرا�سي املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156481

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع �سماعات هواتف، اأ�سالك هواتف، هواتف ذكية، هواتف حممولة، �سماعات الت�سالت 

عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الغبان لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156707

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش )غ�سيل املالب�ش(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دنيا ال�سمال لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ش، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138286

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيافـي م�سقط ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155334

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيــم العـــرو�ش خدمـــات متعهـــدي احلفــالت، )تاأجـــري كـــو�ش وخيـــم وم�سابيح الزينة 

لالأعرا�ش واملنا�سبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواطي احليل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 78495

فـي الفئـة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

باليد(،  )تدار  يدوية(، عدد احلدائق  ربط )عدد  يدوية(، مفاتيح  زرديات، مكاب�س )عدد 

مثاقب للنجارة )عدد يدوية(، منا�سري )عدد يدوية(، اأدوات قطع )عدد يدوية(، �سكاكني، 

مرب�سمات )عدد يدوية(، اأدوات لت�سنيع ال�سوائل )عدد يدوية(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساويانغ بريينيت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأفغان�ستانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفغان�ستان

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/1/13

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: �سما�س للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س ب: 3806 ر.ب: 112 روي

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122051

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سنان غري  ال�سخ�سية، منظفات  العناية  م�ستح�سرات جتميل غري طبية وم�ستح�سرات 

طبية، عطور وزيوت عطرية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة منت�سر بن خلفان احلب�سي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 164 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135690

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوايل لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 907 ر.ب: 320، والية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135691

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خمبز.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوايل لالأعمال �س.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 907 ر.ب: 320، والية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137024
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حمالت البقالة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: النزاهو للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 169ر.ب: 113، والية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151924
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإزالة املخلفات، ت�سريف ونقل املخلفات، تخزين وجمع  تخزين املخلفات، جمع املخلفات، 
خدمات  باملياه،  االإمداد  املياه،  اإمدادات  نقل  والتجارية،  ال�سناعية  املخلفات  ونقل  واإزالة 
نقل  للتدوير،  القابلة  الب�ساعة  جمع  العادمة،  املياه  وتخزين  واإزالة  نقل  املياه،  توزيع 
املنتجات العادمة، نقل واإزالة وتخزين ال�سرف ال�سحي، نقل النفايات اخلطرة، نقل مياه 
بكافة اخلدمات  يتعلق  فـيما  وامل�سورة  واال�ست�سارات  املعلومات  ال�سحي اخلطرة،  ال�سرف 

املذكورة اأعاله.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: امداد )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 2202، دبي ف�ستيفال �سيتي، ديرة، دبي، �س.ب: 18220، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/1/18

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152954
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املوؤقت،  االإيواء  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفـري  خدمات 
اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات )البارات(، 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، التزويد بالطعام وال�سراب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموكد ميت ورلد الإدارة املطاعم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 1804 ملك اأحمد عبد الرحيم العطار، بر دبي، مركز 

التجاري الثاين دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/2/24

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153553
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإطارات ال�سيارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي يوكوهاما ربر كمبني، ليمتد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 36-11، �سيمبا�سي 5، ت�سومي.ميناتو - كو، طوكيو 105، 8685، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/17

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153589
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برامج اأمن احلا�سوب وال�سبكة واالإنرتنت القابلة للتنزيل، برامج االأمن القابلة للتنزيل 
الكت�ساف وحظر واعرتا�س الفـريو�سات والربامج ال�سارة وبرامج التج�س�س والو�سول غري 
امل�سرح به، برامج احلا�سوب القابلة للتنزيل للك�سف عن الت�سلل عرب احلا�سوب والوقاية 
منه، برامج احلا�سوب لتوفـري مهام م�سفرة الأمن ال�سبكات واأمن البيانات، برامج احلا�سوب 
القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي حتليل بيانات �سجل جدار احلماية واالإبالغ عنها، برنامج 
احلماية من االحتيال القابل للتنزيل، برنامج التحكم فـي اخل�سو�سية القابل للتنزيل، 
املعتمدين  امل�ستخدمني  قبل  من  اآمن  و�سول  لتوفـري  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب  برامج 
اإلى �سبكات وتطبيقات احلا�سوب واالت�ساالت، تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل 
والتي تتيح الو�سول االآمن اإلى �سبكات وتطبيقات احلا�سوب واالت�ساالت، برامج احلا�سوب 
القابلة للتنزيل حلماية البيانات واأمن البيانات، برنامج قابل للتنزيل لتحليل تهديدات 
النظام االأخرى الأجهزة احلا�سوب  ال�سارة ونقاط �سعف  اخل�سو�سية واكت�ساف الربامج 
احليوانات  مكان  لتحديد  ي�ستخدم  وا�ستقبال  اإر�سال  جهاز  واملحمولة،  النقالة  واالأجهزة 
احليوانات  مواقع  لتتبع  احلا�سوب  وبرامج  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء  املفقودة،  االأليفة 
لتحديد  للم�ستخدمني  للتنزيل  القابلة  والربامج  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء  االأليفة، 
موقع املمتلكات ال�سخ�سية ومراقبتها وتتبعها، اأجهزة تتبع لتحديد املواقع العاملية )جي 
بي ا�س( لتحديــد موقـــع املمتلكات ال�سخ�سية ومراقبتها وتتبعهـــا، االأجهــزة االإلكرتونيــة 
للم�ستخدمــــني لتحديـــــد موقــــع املمتلكــــات ال�سخ�سيــة ومراقبتهـــا وتتبعهــــا واملربجمــــة 
ال�ستخدام اأنظمة حتديد املواقع العاملية )جي بي ا�س( واالت�ساالت اخللوية، جهاز االإر�سال 
واال�ستقبال لتمكني امل�ستخدمني من حتديد موقع املمتلكات ال�سخ�سية ومراقبتها وتتبعها، 
امل�ستخدمة  اأجهزة تتبع املوقع  برنامج قابل للتنزيل للم�ستخدمني ملراقبة موقع ونطاق 
اأو تي( لتحديد موقع  )اآي  املعلوماتية لالأ�سياء  بال�سبكة  املرتبطة  باالأجهزة  يتعلق  فـيما 
املمتلكات ال�سخ�سية ومراقبتها وتتبعها، ال �سيء مما �سبق لال�ستخدام املرتبط باملركبة اأو 
النقل با�ستثناء اأي من ال�سلع املذكورة اأعاله التي هي �سلع اإلكرتونية ا�ستهالكية م�سممة 
لال�ستخدام فـيما يتعلق باملركبات كامتداد لنظام االأمن اأو الت�سغيل االآيل للم�ساكن واملباين 
التجارية. خدمات االأمن االإلكرتوين )ال�سيرباين( املتمثلة بتقييد الو�سول غري امل�سرح 
به اإلى اأنظمة احلا�سوب، اال�ست�سارات التقنية فـي جمال االأمن االإلكرتوين )ال�سيرباين(، 
خدمات اأمن ال�سبكات احلا�سوبية وبالتحديد توفـري و�سول اآمن اإلى ال�سبكة يتمثل بتقييد 
االعتماد  بيانات  على  بناء  احلو�سبة  موارد  مل�ستخدمي  فـيها  والتحكم  الو�سول  امتيازات 
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خدمات  )ال�سيرباين(،  االإلكرتوين  االأمن  اأخطار  من  التخفـيف  الأغرا�س  املخ�س�سة 
احلا�سوب وبالتحديد الك�سف عن اخرتاق امل�ستخدم غري امل�سرح به والربنامج غري امل�سرح 
به وحمايته، خدمات االأمن املحو�سبة وبالتحديد املراقبة االإلكرتونية والك�سف واالإبالغ 
عن االأمناط امل�سبوهة وغري الطبيعية للو�سول اإلى �سبكة احلا�سوب وفـريو�سات احلا�سوب 
وتهديدات اأمن احلا�سوب، خدمات احلا�سوب وبالتحديد خدمات ا�ستعادة البيانات، خدمات 
اأمن احلا�سوب، حتليل  الك�سف عن فـريو�سات احلا�سوب وتهديدات  احلا�سوب وبالتحديد 
اأنظمة احلا�سوب فـي جمال االأمن والو�سول وترخي�س وت�سفـري امل�سادقة واأنظمة حتديد 
فـريو�سات احلا�سوب،  و�سبكات احلا�سوب، خدمات احلماية من  الهوية الأجهزة احلا�سوب 
تطوير وحتديث و�سيانة برامج ال�سبكات واحلوا�سيب امل�ستقلة بذاتها فـي جماالت االأمن 
)ال�سيرباين(املتمثلة  االإلكرتوين  االأمن  خدمات  واملراقبة،  الفـريو�سات  من  واحلماية 
بتقييد الو�سول غري امل�سرح به اإلى اأنظمة احلا�سوب، تقدمي اال�ست�سارات واملعلومات فـي 
جمال احلماية من �سرقة الهوية التي تت�سمن طرقا وتقنيات حلماية معلومات التعريف 
ال�سخ�سية املحو�سبة وعرب االإنرتنت من الو�سول غري امل�سرح به، مراقبة اأنظمة احلا�سوب 
الربامج  االأداء،  ح�سن  ول�سمان  البيانات  خرق  اأو  به  امل�سرح  غري  الو�سول  عن  للك�سف 
ايه  ايه  ال�سبكة، الربامج كخدمة )ا�س  اأمن  ا�س( مت�سمنة برنامج  ايه  ايه  كخدمة )ا�س 
ا�س( مت�سمنة برنامج حلماية البيانات واأمن البيانات، مراقبة اأنظمة احلا�سوب وقواعد 
البيانات الأغرا�س اأمنية املتمثلة بحماية البيانات واملعلومات من الو�سول غري امل�سرح به، 
خدمات االأمن املحو�سبة وبالتحديد املراقبة االإلكرتونية والك�سف واالإبالغ عن االأمناط 
امل�سبوهة وغري الطبيعية للو�سول اإلى �سبكة احلا�سوب اأو الن�ساط املتمثل بحماية البيانات 
خالل  برنامج  عرب  امل�سادقة  خدمات  توفـري  به،  امل�سرح  غري  الو�سول  من  واملعلومات 
احلا�سوب،  اأجهزة  بني  ونقلها  االأمان  اعتماد  بيانات  الإن�ساء  للتنزيل  قابل  غري  االإنرتنت 
�سيانة برامج احلا�سوب املتعلقة باأمن احلا�سوب والوقاية من خماطر احلا�سوب، توفـري 
موقع اإلكرتوين ي�سم تقنية متكن امل�ستخدمني من تتبع ومراقبة وحتديد مكان احليوانات 
الويب  مواقع  وتنفـيذ  وت�سميم  و�سيانة  اإن�ساء  وبالتحديد  احلا�سوب  خدمات  االأليفة، 
لالآخرين لتمكني امل�ستخدمني من حتديد موقع املمتلكات ال�سخ�سية ومراقبتها وتتبعها، 
توفـري املعلومات التقنية فـي جمال املنتجات التكنولوجية القابلة لالرتداء للم�ستخدمني 
ي�سم  اإلكرتوين  موقع  توفـري  وتتبعها،  ومراقبتها  ال�سخ�سية  املمتلكات  مواقع  لتحديد 
تقنية التي متكن امل�ستخدمني من حتديد ومراقبة وتتبع املمتلكات ال�سخ�سية، التوفـري 
املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل واملتعلقة باملعلومات اخلا�سة باملوقع للوقاية 
من الكوارث واال�ستجابة حلاالت الطوارئ فـي الكوارث، ال تتعلق اأي من خدمات الربامج 
الربامج  با�ستثناء خدمات  النقل  و�سائل  اأو  باملركبات  املرتبط  باال�ستخدام  ال�سابق ذكرها 
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امل�ستخدمة بخ�سو�س ال�سلع االإلكرتونية اال�ستهالكية امل�سممة لال�ستخدام فـيما يتعلق 
باملركبات كامتداد لنظام االأمن اأو الت�سغيل االآيل للم�ساكن واملباين التجارية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97049435 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/28 - 
)US :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153590
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإلى  به  امل�سرح  غري  الو�سول  بتقييد  املتمثلة  )ال�سيرباين(  االإلكرتوين  االأمن  خدمات 
اأنظمة احلا�سوب، اال�ست�سارات التقنية فـي جمال االأمن االإلكرتوين )ال�سيرباين(، خدمات 
بتقييد  يتمثل  ال�سبكة  اإلى  اآمن  و�سول  توفـري  وبالتحديد  احلا�سوبية  ال�سبكات  اأمن 
االعتماد  بيانات  على  بناء  احلو�سبة  موارد  مل�ستخدمي  فـيها  والتحكم  الو�سول  امتيازات 
خدمات  )ال�سيرباين(،  االإلكرتوين  االأمن  اأخطار  من  التخفـيف  الأغرا�س  املخ�س�سة 
احلا�سوب وبالتحديد الك�سف عن اخرتاق امل�ستخدم غري امل�سرح به والربنامج غري امل�سرح 
به وحمايته، خدمات االأمن املحو�سبة وبالتحديد املراقبة االإلكرتونية والك�سف واالإبالغ 
عن االأمناط امل�سبوهة وغري الطبيعية للو�سول اإلى �سبكة احلا�سوب وفـريو�سات احلا�سوب 
وتهديدات اأمن احلا�سوب، خدمات احلا�سوب وبالتحديد خدمات ا�ستعادة البيانات، خدمات 
اأمن احلا�سوب، حتليل  الك�سف عن فـريو�سات احلا�سوب وتهديدات  احلا�سوب وبالتحديد 
اأنظمة احلا�سوب فـي جمال االأمن والو�سول وترخي�س وت�سفـري امل�سادقة واأنظمة حتديد 
فـريو�سات احلا�سوب،  و�سبكات احلا�سوب، خدمات احلماية من  الهوية الأجهزة احلا�سوب 
تطوير وحتديث و�سيانة برامج ال�سبكات واحلوا�سيب امل�ستقلة بذاتها فـي جماالت االأمن 
املتمثلة  )ال�سيرباين(  االإلكرتوين  االأمن  خدمات  واملراقبة،  الفـريو�سات  من  واحلماية 
واملعلومات  اال�ست�سارات  تقدمي  احلا�سوب،  اأنظمة  اإلى  به  امل�سرح  غري  الو�سول  بتقييد 
معلومات  حلماية  وتقنيات  طرقا  تت�سمن  التي  الهوية  �سرقة  من  احلماية  جمال  فـي 
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التعريف ال�سخ�سية املحو�سبة وعرب االإنرتنت من الو�سول غري امل�سرح به، مراقبة اأنظمة 
االأداء،  ح�سن  ول�سمان  البيانات  خرق  اأو  به  امل�سرح  غري  الو�سول  عن  للك�سف  احلا�سوب 
الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( مت�سمنة برنامج اأمن ال�سبكة، الربامج كخدمة )ا�س 
اأنظمة احلا�سوب  ايه ايه ا�س( مت�سمنة برنامج حلماية البيانات واأمن البيانات، مراقبة 
الو�سول غري  واملعلومات من  البيانات  املتمثلة بحماية  اأمنية  البيانات الأغرا�س  وقواعد 
واالإبالغ  والك�سف  االإلكرتونية  املراقبة  وبالتحديد  املحو�سبة  االأمن  خدمات  به،  امل�سرح 
املتمثل  الن�ساط  اأو  �سبكة احلا�سوب  اإلى  للو�سول  الطبيعية  امل�سبوهة وغري  االأمناط  عن 
امل�سادقة عرب  توفـري خدمات  به،  امل�سرح  الو�سول غري  واملعلومات من  البيانات  بحماية 
برنامج خالل االإنرتنت غري قابل للتنزيل الإن�ساء بيانات اعتماد االأمان ونقلها بني اأجهزة 
احلا�سوب، �سيانة برامج احلا�سوب املتعلقة باأمن احلا�سوب والوقاية من خماطر احلا�سوب، 
توفـري موقع اإلكرتوين ي�سم تقنية متكن امل�ستخدمني من تتبع ومراقبة وحتديد مكان 
احليوانات االأليفة، خدمات احلا�سوب وبالتحديد اإن�ساء و�سيانة وت�سميم وتنفـيذ مواقع 
الويب لالآخرين لتمكني امل�ستخدمني من حتديد موقع املمتلكات ال�سخ�سية ومراقبتها 
لالرتداء  القابلة  التكنولوجية  املنتجات  جمال  فـي  التقنية  املعلومات  توفـري  وتتبعها، 
موقع  توفـري  وتتبعها،  ومراقبتها  ال�سخ�سية  املمتلكات  مواقع  لتحديد  للم�ستخدمني 
اإلكرتوين ي�سم تقنية متكن امل�ستخدمني من حتديد ومراقبة وتتبع املمتلكات ال�سخ�سية، 
التوفـري املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة للتنزيل واملتعلقة باملعلومات اخلا�سة باملوقع 
للوقاية من الكوارث واال�ستجابة حلاالت الطوارئ فـي الكوارث، ال تتعلق اأي من خدمات 
با�ستثناء خدمات  النقل  و�سائل  اأو  باملركبات  املرتبط  باال�ستخدام  ال�سابق ذكرها  الربامج 
الربامج امل�ستخدمة بخ�سو�س ال�سلع االإلكرتونية اال�ستهالكية امل�سممة لال�ستخدام فـيما 

يتعلق باملركبات كامتداد لنظام االأمن اأو الت�سغيل االآيل للم�ساكن واملباين التجارية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97049435 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/28 - 
)US :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153591
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الهوية،  و�سرقة  االحتيال  من  احلماية  خدمات  اأمنية،  الأغرا�س  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة 
خدمات اال�ست�سارات فـي جمال ال�سالمة العامة وبالتحديد ا�ست�سارات الوقاية من الكوارث، 
مراقبة اأجهزة اال�ست�سعار البيئية فـي املنازل وال�سركات واملرافق االأخرى للك�سف عن الكوارث 

والوقاية والتحذير منها.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97049435 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/28 - 

)US :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153593
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  اجلو،  تعطري  م�ستح�سرات  خ�سبية،  اأعواد  حزمة  مع  اجلو  تعطري  فواحات 
التنظيف، منظفات غ�ساالت ال�سحون، منعمات االأقم�سة، العطور لالأغرا�س املنزلية، غ�سول 
اخل�سروات والفاكهة، مبي�سات الغ�سيل، م�ساحيق الغ�سيل، ملطفات لغ�سيل االأق�سمة، مالءات 
اإزالة  الطبي، م�ستح�سرات  ال�سابون غري  للغ�سيل،  ن�ساء  االأقم�سة،  امل�سربة مبنعم  الغ�سيل 

البقع، م�ستح�سرات تنظيف املراحي�س، املناديل امل�سربة م�سبقا مب�ستح�سرات التنظيف.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97038325 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/21 - 
)US :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153595
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اجلو،  تنقية  م�ستح�سرات  اجلو،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات  املطهرات، 
لال�ستخدام  الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات  االأغرا�س،  جلميع  تعقيم  م�ستح�سرات 
املنزيل جلميع االأغرا�س ولال�ستخدام التجاري اأو ال�سناعي، املطهرات امل�سادة للبكترييا، 
املطهر، مطهرات  ال�سابون  للبكترييا،  امل�سادة  املبللة  املناديل  للبكترييا،  امل�ساد  ال�سابون 
االأقم�سة،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات  املطهرة،  املناديل  املرحا�س،  لتنظيف 
مزيالت  املعقمة،  املناديل  املنزيل،  لال�ستخدام  التعقيم  م�ستح�سرات  الطبي،  ال�سابون 

الروائح الكريهة للمرحا�س.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97038325 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/21 - 

)US :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153596
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مناديل  احلمام،  ورق  الورقية،  الفوط  الورقية،  املناديل  القمامة،  اأكيا�س  الوجه،  مناديل 
احلمام.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97038325 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/21 - 
)US :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153597
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املكان�س، املما�سح، فرا�سي التنظيف لال�ستخدام املنزيل، اأقم�سة للتنظيف، ا�سفنج للتنظيف، 
دالء للمما�سح، روؤو�س املما�سح، مم�سحة ق�ساطة لال�ستخدام املنزيل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 97038325 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/21 - 

)US :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153614

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153615
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153616
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153619
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 
االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 
امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 
احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 
اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 
لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 
ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 
حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 
حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 
حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 
املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 
اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153620
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153621

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 

وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153622

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على،  امل�سنوعة من هذه  ال�سناعية واملنتجات  جلود، اجللود 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

)امل�سنوعة من اجللود( للرجال، احلقائب مزدوجة املقب�س، حقائب حفظ امل�ستندات واالأوراق، 

اجللدية،  احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب 

ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات )م�سنوعة  حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر 

املالب�س  لل�سيد، حقائب  االئتمان، حقائب  للعمالت، حامالت بطاقات  من اجللود( جزدان 

البطاقات  حامالت  ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر، 

ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، حبال جلدية، حقائب 

ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، حمفظة اجليب، حقائب 

م�ستلزمات  )فارغة(،  املعدات  حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق، 

من  امل�سنوعة  ال�سفر  اأطقم  ال�سفر،  اأكيا�س  ال�سفر،  �سناديق  اجللود،  من  امل�سنوعة  ال�سفر 

اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل 

املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153623
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153624
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153625

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153626
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153628
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153630

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153632
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153633
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/20

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153661
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153662
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153663

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153665
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153666
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153668

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153669
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153670
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153673

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153674
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153676
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153677

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جلود، اجللود ال�سناعية واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد مت�سمنة ولي�س حمدودة على، 

االأحزمة  ال�ساطئ،  حقائب  الت�سلق،  حقائب  للتخييم،  حقائب  احلقائب،  الظهر،  حقائب 

امل�ستندات  حفظ  حقائب  املقب�س،  مزدوجة  احلقائب  للرجال،  اجللود(  من  )امل�سنوعة 

احلامالت  البطاقات،  حامالت  للبطاقات،  حمفظة  متعددة،  الأغرا�س  حقائب  واالأوراق، 

اجللدية، حقائب للمنا�سبات الغري الر�سمية، حامالت دفاتر ال�سيكات وحمفظة لل�سيكات 

لل�سيد،  حقائب  االئتمان،  بطاقات  حامالت  للعمالت،  جزدان  اجللود(  من  )م�سنوعة 

ال�سياط،  للح�ساد،  اأكيا�س  اليد،  حقائب  الغولف،  لعبة  حقائب  لل�سفر،  املالب�س  حقائب 

حامالت البطاقات ال�سخ�سية، حمفظة وحامالت املفاتيح، �سيور جلدية لقيادة احليوانات، 

حبال جلدية، حقائب ال�سفر، حقائب دفاتر املالحظات، حقائب االأوبرا، حامالت االأقالم، 

حلمل  جلدية  حقائب  ال�سغرية،  اجللدية  املنتجات  الت�سوق،  حقائب  اجليب،  حمفظة 

املعدات )فارغة(، م�ستلزمات ال�سفر امل�سنوعة من اجللود، �سناديق ال�سفر، اأكيا�س ال�سفر، 

اأطقم ال�سفر امل�سنوعة من اجللود،ال�سناديق الوبر، ال�سما�سي، املظالت، مظالت ال�سم�س 

والع�سى وقطعها، ال�سروج، كل املنتجات الواردة لي�ست للن�ساء واالأطفال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153678
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املن�سوجات، اأغطية الفرا�س واملوائد، واالأ�سناف املن�سوجة غري الواردة �سمن فئات اأخرى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153679
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املالب�س )غري املت�سمنة مالب�س الن�ساء واالأطفال( ومبا فـي ذلك االأحذية بجميع اأنواعها 
وال�سبا�سب )ما عدا اأحذية االأطفال والن�ساء(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيري باملان ا�س.ايه جيه ال تي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 62888، دبــــي، االإمـــــــارات العربيــــــة املتحـــدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

-161-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153810
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل )ما عدا  املحركات واملوتورات )ما عدا املركبات الربية(، و�سالت االآالت ومركبات 
املركبات الربية(، الروبوتات ال�سناعية، االآت تفقي�س البي�س، ماكينات البيع االتوماتيكية، 
الروبوتات التكتيكية، غ�ساالت ال�سحون، الفتاحات )املفاتيح( الكهربائية لالأبواب، االأقفال 

الكهربائية لالأبواب، مطاحن املطبخ الكهربائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريخ االأولويــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153815
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التي تعمل بالعملة  اأنظمة االأجهزة  اأو ال�سور،  اإنتاج ال�سوت  اأجهزة ت�سجيل ونقل واإعادة 
اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  احلا�سبة  االآالت  للنقود،  الرا�سدة  االآالت  املعدنية، 
احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلريق، اأجهزة اإنذاراحلريق، �سافرات اإنذار، بو�سالت القيا�س، 
الت�سغيلية،  احلا�سوب  اأجزاء  احلا�سوب،  ذاكرة  اأجهزة  امل�سجلة،  احلا�سوب  ت�سغيل  برامج 
الهاتف،  اأجهزة  ال�سوت،  اإنتاج  اإعادة  جهاز  ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة 
اأجهزة راديو املركبات، م�سجالت الفـيديو، �سا�سات الفـيديو، هواتف الفـيديو، اأجهزة مراقبة 
الوزن،  واأدوات قيا�س  اأجهزة  القابلة لالرتداء،  الن�ساط  اأجهزة تعقب  بالفـيديو،  االأطفال 
اأجهزة التحكم بالت�سغيل االآيل للمنازل، اأجهزة االت�سال الال�سلكي لنقل ال�سوت اأو البيانات 
اأو ال�سور، اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت والبيانات، اأجهزة املعلومات التي تعمل بالتحكم 
يدمج  ال�سوتي  بالتحكم  يعمل  م�ستقل  �سخ�سي  م�ساعد  جهاز  بذاتها،  القائمة  ال�سوتي 
بال�سوت،االأجهزة  فـيها  التحكم  يتم  �سوت  مكربات  التطبيقات،  عرب  املقدمة  اخلدمات 
والت�سوير  الفوتوغرافـي  والت�سوير  امل�سح  باأعمال  العلمية والبحرية واخلا�سة  واالأدوات 
ال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة والتحقق 
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)االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم اأجهزة لت�سجيل ونقل ومعاجلة وا�ستن�ساخ ال�سوت وال�سور 
الطول، معاجلات  لقيا�س  اأدوات  الوزن،  قيا�س  اآالت  الب�سري،  الفح�س  اأجهزة  والبيانات، 
االإ�سارات، اأجهزة واأدوات الإجراء اأو نقل اأو تبديل اأو توزيع اأو حتويل اأو جتميع اأو تخزين 
اأو تنظيم اأو التحكم فـي التيار الكهربائي، ناقالت البيانات املغناطي�سية الفارغة، حامالت 
البيانات املغناطي�سية امل�سجلة م�سبقا والتي ت�سم معلومات حول املو�سوعات ذات االهتمام 
العام للم�ستهلك، اأقرا�س ت�سجيل فارغة، الو�سائط الرقمية وبالتحديد اأ�سرطة الفـيديو 
اال�ستخدامات  متعددة  الرقمية  واالأقرا�س  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  م�سبقا  امل�سجلة 
واالأقرا�س  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  للتنزيل  القابلة  والفـيديو  ال�سوت  وت�سجيالت 
الرقمية عالية الدقة التي ت�سم معلومات حول املو�سوعات ذات االهتمام العام للم�ستهلك، 
الروبوتات،  ن�س،  اإلى  الكالم  حتويل  وبرنامج  عليها  والتعرف  ال�سوتية  االأوامر  برنامج 
الروبوتات فـي هيئة  الذكاء اال�سطناعي،  ذات  الروبوتات  املنزيل،  الروبوتات لال�ستخدام 
االت�ساالت  برامج  بال�سوت،  املدعمة  الربامج  تطبيقات  اال�سطناعي،  الذكاء  ذات  ب�سر 
برامج  البحث،  حمرك  برنامج  والبيانات،  والفـيديو  وال�سوت  ال�سوت  لنقل  الال�سلكية 
برامج  االألعاب،  واأجهزة  الال�سلكية  املحمولة  االأجهزة  فـي  للتحكم  امل�ستخدمة  احلا�سوب 
احلا�سوب الإدارة املعلومات ال�سخ�سية، برامج احلا�سوب للو�سول اإلى قواعد البيانات على 
االإنرتنت والت�سفح والبحث فـيها واإلى حمتــــوى ال�ســــوت والفـيديـــو والو�سائـــط املتعـــددة 
لتطوير  احلا�سوب  برامج  الربامج،  تطبيقات  واأ�سواق  الربامج  وتطبيقات  واالألعاب 
عنها  والبحث  وتتبعها  ومراقبتها  املعلومات  اإلى  للو�سول  احلا�سوب  برامج  التطبيقات، 
بالتجزئة  البيع  تقدمي خدمات  فـي  احلا�سوب ال�ستخدامها  برامج  وم�ساركتها،  وحفظها 
والطلب ملجموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية، برامج احلا�سوب امل�ستخدمة لالت�سال 
برامج  تي(،  اأو  )اآي  لالأ�سياء  املعلوماتية  لل�سبكة  التابعة  االإلكرتونية  باالأجهزة  والتحكم 
اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة  واإدارة  ومراقبة  ودمج  وت�سغيل  لتو�سيل  احلا�سوب 
فـي  ال�ستخدامها  لالآخرين  احلا�سوب  برامج  الال�سلكية،  ال�سبكات  عرب  بال�سبكة  املت�سلة 
املعلوماتية  لل�سبكة  التابعة  االإلكرتونية  االأجهزة  وت�سغيل  الإدارة وتو�سيل  برامج  تطوير 
لالأ�سياء )اآي اأو تي(، برامج احلا�سوب ال�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات )ايه بي اآي(، 
جمموعات تطوير الربامج )ا�س دي كيه ا�س( التي تتكون من اأدوات تطوير برامج احلا�سوب 
لتطوير تو�سيل اخلدمات ال�سوتية وتقنية فهم لغة الطبيعة عرب �سبكات احلا�سوب العاملية 
)ا�س  الربامج  االإلكرتونية، جمموعات تطوير  االت�ساالت  و�سبكات  الال�سلكية  وال�سبكات 
وقابلية  ا�ستخدام  لتطوير  احلا�سوب  برامج  تطوير  اأدوات  من  تتكون  التي  ا�س(  كيه  دي 
االإلكرتونية  االأجهزة  ت�ستخدمها  التي  التطبيقات  برجمة  لواجهات  البيني  الت�سغيل 
واالإنرتنت  االت�ساالت  �سبكات  عرب  البيانات  تتبادل  التي  والتبادالت  واالألعاب  واالأنظمة 
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والتي تت�سل بالبيانات املخزنة �سحابيا وخدمات تبادلها، جمموعات تطوير الربامج )ا�س 
دي كيه ا�س( التي تتكون من اأدوات تطوير الربامج ال�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات 
اال�ستهالكية  االإلكرتونية  باالأجهزة  املتعلقة  والتطبيقات  الربامج  الإن�ساء  اآي(  بي  )اإيه 
املت�سلة باالإنرتنت، واجهة برجمة التطبيقات )اإيه بي اآي( وبالتحديد الربامج التي ت�سهل 
تطبيقات  برنامج  ال�سخ�سي،  امل�ساعد  قدرات  واأدوات  ال�سوتية  اخلدمات  تقدمي  تطوير 
احلا�سوب للتحكم فـي االأجهزة واالألعاب التي يتم التحكم فـيها بال�سوت ودجمها وت�سغيلها 
وربطها واإدارتها، اأدوات تطوير برامج احلا�سوب، االأجهزة االإلكرتونية املحمولة ال�ستقبال 
الال�سلكي،  االإنرتنت  اإلى  الو�سول  خالل  من  وال�سوت  وال�سور  الن�سو�س  وقراءة  ونقل 
اأجهزة التحكم عن بعد الأجهزة الت�سجيل، اأجهزة التحكم عن بعد، مفاتيح االإ�ساءة، اأجهزة 
التحكم باالإ�ساءة، اأجهزة التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد فـي عمل وو�سعية 
االأجهزة اأو االأنظمة الكهربائية واالإلكرتونية وامليكانيكية االأخرى، �سا�سات احلا�سوب التي 
تعمل باللم�س، م�سغالت ال�سوت الرقمية، م�سجالت ال�سوت، م�سغالت الفـيديو الرقمية، 
واأدوات  اأجهزة  والفـيديو،  وال�سور  املو�سيقى  وا�ستن�ساخ  نقل  للت�سجيل،  حممولة  اأجهزة 
توجيه  الإعادة  برنامج  الرقمية،  الكامريات  الكامريات،  االإلكرتونية،  والتعليم  التدري�س 
ومزامنة  اإنتاج  واإعادة  ملعاجلة  احلا�سوب  وبرامج  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء  الر�سائل، 
وت�سجيل وتنظيم وتنزيل وحتميل ونقل ونقل معطيات وا�ستقبال وت�سغيل وعر�س الربامج 
التلفزيونية واالأفالم والن�سو�س وال�سور والو�سائط الرقمية والو�سائط املتعددة وملفات 
ال�سوت والفـيديو والبيانات، برامج احلا�سوب للو�سول اإلى املعلومات حول املو�سوعات ذات 
احلا�سوب  برامج  وم�ساركتها،  وحفظها  عنها  والبحث  وتتبعها  ومراقبتها  العام  االهتمام 
برامج  املخ�س�سة،  )التلفزيون(  التفاعلية  التلفزيونية  للربامج  الطرفـية  واالأجهزة 
احلا�سوب واالأجهزة الطرفـية ال�ستخدامها فـي عر�س ومعاجلة الو�سائط املرئية والر�سوم 
املتحركة  والر�سوم  التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافـية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية 
االجتماعي،  وللتوا�سل  ال�سوتية  والبيانات  االأفالم  ولقطات  الفـيديو  ومقاطع  الرقمية 
فـيها،  والبحث  وت�سفحها  االإنرتنت  على  البيانات  قواعد  اإلى  للو�سول  احلا�سوب  برامج 
الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب لتوفـري ات�سال هاتفـي متكامل مع �سبكات  اأجزاء احلا�سوب 
التحكم  معلومات  فـي  للتحكم  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برامج  املحو�سبة،  العاملية  املعلومات 
ال�سوتي امل�ستقلة واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي، برامج احلا�سوب لال�ستخدام املتعلق بخدمة 
بطلب  للم�ستخدمني  لل�سماح  بحث  من�سات  يوفر  مما  الرقمي  املحتوى  فـي  اال�سرتاك 
وتنزيل  وتوزيع  وتاأليف  الإن�ساء  احلا�سوب  برامج  وا�ستقباله،  الرقمية  الو�سائط  حمتوى 
ونقل وا�ستقبال وت�سغيل وتن�سيق وحترير وا�ستخراج وت�سفـري وفك ت�سفـري وحتويل وعر�س 
وتخزين وتنظيم الن�سو�س واالأعمال املرئية واالأعمال ال�سوتية واالأعمال ال�سمع ب�سرية 
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واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات والوثائق وامل�سنفات االإلكرتونية وحمتوى الو�سائط 
املتعددة، برامج احلا�سوب التي تتيح تنزيل املحتوى والن�سو�س واالأعمال املرئية واالأعمال 
ال�سوتية واالأعمال ال�سمع ب�سرية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات والوثائق وامل�سنفات 
ا�ستهالكية  اإلكرتونية  اأجهزة  اأي  اأو  احلا�سوب  جهاز  على  اإليها  والو�سول  االإلكرتونية 
حممولة اأخرى، برامج احلا�سوب لنقل وم�ساركة وا�ستقبال وتنزيل ونقل معطيات وعر�س 
ال�سمع ب�سرية  ال�سوتية واالأعمال  املرئية واالأعمال  ونقل املحتوى والن�سو�س واالأعمال 
االأجهزة  عرب  االإلكرتونية  واالأعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأعمال 
االت�ساالت،  و�سبكات  العاملي  احلا�سوب  و�سبكات  احلا�سوب  واأجهزة  املحمولة  االإلكرتونية 
ال�سخ�سي،  التعرف  برنامج  امليكروفونات،  ال�سخ�سية،  ا�سرتيو  �سوت  مكربات  اأجهزة 
ال�سوتي،  التعرف  برنامج  الرعاية،  لتقدمي  الروبوتات  االأمنية،  للمراقبة  الروبوتات 
برنامج التعرف على الوجه، برامج الربيد االإلكرتوين والر�سائل، برامج احلا�سوب لتن�سيق 
وحتويل املحتوى والن�سو�س واالأعمال املرئية واالأعمال ال�سوتية واالأعمال ال�سمع ب�سرية 
واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات وامل�سنفات االإلكرتونية اإلى �سيغة متوافقة 
املعلومات  الإدارة  احلا�سوب  برامج  احلا�سوب،  واأجهزة  املحمولة  االإلكرتونية  االأجهزة  مع 
ال�سخ�سية وللو�سول اإلى حمتوى ال�سوت والو�سائط املتعددة واالألعاب وتطبيقات الربامج 
وت�سفحها والبحث فـيها، برامج االأوامر ال�سوتية والتعرف عليها وبرامج حتويل الكالم 
املتمثلة تطبيق  للتنزيل  القابلة  الربامج  بال�سوت،  املدعمة  الربامج  اإلى ن�س وتطبيقات 
اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة  من  غريها  اأو  احلا�سوب  الأجهزة  املحمول  الهاتف 
املحمولة، برامج احلا�سوب لتو�سيل الروبوتات وت�سغيلها ودجمها والتحكم فـيها واإدارتها، 
الروبوتات املتوافقة مع االأجهزة االإلكرتونية االأخرى، برامج األعاب احلا�سوب للروبوتات، 
برامج احلا�سوب فـي جمال نقل وعر�س الن�س وال�سورة وال�سوت، برنامج ملراقبة االت�سال 
املوؤمتتة،  املاكينات  واأنظمة  االإلكرتونية  واالأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة  بني  فـيه  والتحكم 
منتجات املراقبة االإلكرتونية بالفـيديو وبالتحديد املكونات االإلكرتونية الأنظمة االأمن، 
لال�ستخدام  املحمولة  واالآالت  امل�ستقلة  الذكية  املركبات  مع  لال�ستخدام  مالحة  برنامج 
فـيما يتعلق باالأجهزة التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، برامج لال�ستخدام 
لال�ستخدام  املحمولة  واالآالت  امل�ستقلة  الذكية  املركبات  ونطاق  املوقع  ومراقبة  تتبع  فـي 
اأو تي(، االأنظمة واملعدات  فـيما يتعلق باالأجهزة التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي 
واالأدوات االإلكرتونية وبالتحديد برنامج حمرك ال�سلوك وبرامج حمرك حتديد املواقع 
اال�ست�سعار  واأجهزة  الديناميكية  الذكية  والربجميات  املواقع  حتديد  ا�ست�سعار  واأجهزة 
لال�ستخدام فـيما يتعلق باالأجهزة التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، اأجهزة 
املراقبة االإلكرتونية املوؤمتتة القائمة بذاتها والتي ميكن ن�سرها جلمع االأدلة اأو املعلومات 
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اأجهزة  من  غريها  اأو  الداخلي  االت�سال  واأنظمة  االت�ساالت  راديو  اأجهزة  اال�ستخبارية، 
نظام  الليلية،  الروؤية  توفر  التي  واملعدات  االأجهزة  االت�ساالت،  ل�سبكات  وا�ستقبال  اإر�سال 
االإنذار وحامل وجهاز تثبيت الكامريا، كا�سفات املخاطر البيئية وبالتحديد االأجهزة التي 
واحلركة  احلرارة  ودرجة  وال�سخونة  الرطوبة  وم�ستويات  املاء  وجود  وت�سجل  تك�سف 
وال�سوت، اأجهزة مراقبة احليوانات االأليفة واالأطفال، تطبيقات الربامج والربامج التي 
تتيح للم�ستخدمني التعرف على االأ�سخا�س االآخرين والتوا�سل معهم، برامج احلا�سوب 
امل�ساعد  واأجهزة  بذاتها  القائمة  ال�سوتي  التحكم  معلومات  فـي  للتحكم  امل�ستخدمة 
ال�سخ�سي، برامج احلا�سوب للمراقبة والتحليل عن بعد. وحدات االإ�ساءة املت�سلة باملنازل 
الذكية وتركيبات التدفئة وتركيبات توليد البخار وتنظيم الرتمو�ستات واأجهزة املايكرويف 
وحدات  اأنظمة  االآلية،  واملكان�س  واملجففات  والغ�ساالت  ال�سحون  وغ�ساالت  واملربدات 
وحدات  وبالتحديد  الذكية  باملنازل  املت�سلة  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات 
وحدات  واالأ�سالك،  الطاقة  ومزودات  دي(  اإي  )ال  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  ال�سمامات 
االإ�ساءة املت�سلة باملنازل الذكية للخزائن واملخازن وم�ساحات العمل واحلظائر والرفوف 
باملنازل  املت�سلة  الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  لال�ستخدام  االإ�ساءة  اأنظمة  واخلزانات، 
الذكية املتمثلة برتكيبات االإ�ساءة الكهربائية وبالتحديد االإ�ساءة االحتياطية االآمنة عند 
حدوث خلل فـي التيار الكهربائي املت�سل باملنازل الذكية، االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار 
والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س ال�سحية املدعمة بالواي 
فاي، االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات 
املياه واالأغرا�س ال�سحية املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء، اأنظمة وحدات �سمامات 
ال�سمامات  وحدات  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة 
الثنائية الباعثة لل�سوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة واالأ�سالك، وحدات االإ�ساءة للخزائن 
اأنظمة  فاي،  بالواي  املدعمة  واخلزانات  والرفوف  واحلظائر  العمل  وم�ساحات  واملخازن 
االإ�ساءة لال�ستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي املدعمة بالواي فاي وبالتحديد االإ�ساءة 
وحدات  فاي،  بالواي  املدعمة  الكهربائي  التيار  فـي  خلل  حدوث  عند  االحتياطية  االآمنة 
�سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء وبالتحديد 
واالأ�سالك،  الطاقة  ومزودات  دي(  اإي  )ال  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  ال�سمامات  وحدات 
واخلزانات  والرفوف  واحلظائر  العمل  وم�ساحات  واملخازن  للخزائن  االإ�ساءة  وحدات 
التيار  انقطاع  عند  لال�ستخدام  االإ�ساءة  اأنظمة  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة 
لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  الكهربائية  االإ�ساءة  برتكيبات  املتمثلة  الكهربائي 
املدعمة  الكهربائي  التيار  فـي  خلل  حدوث  عند  االحتياطية  االآمنة  االإ�ساءة  وبالتحديد 
فاي،  بالواي  املدعمة  ال�سقف  ومراوح  االإ�ساءة  تركيبات  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة 
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تركيبات االإ�ساءة ومراوح ال�سقف املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء، تركيبات االإ�ساءة 
والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  االإ�ساءة  الذكية،  ال�سقف  مراوح  الذكية، 
اأنظمة  والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س ال�سحية التي ت�ستجيب لل�سوت، 
وبالتحديد  لل�سوت  ت�ستجيب  التي  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  وحدات 
واالأ�سالك،  الطاقة  ومزودات  دي(  اإي  )ال  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  ال�سمامات  وحدات 
وحدات االإ�ساءة للخزائن واملخازن وم�ساحات العمل واحلظائر والرفوف واخلزانات التي 
املتمثلة  الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  لال�ستخدام  االإ�ساءة  اأنظمة  لل�سوت،  ت�ستجيب 
االآمنـــة  االإ�ســـاءة  وبالتحديـــد  لل�ســـوت  ت�ستجيـــب  التــي  الكهربائية  االإ�ســـاءة  برتكيبــــات 
االحتياطيــة عنــد حــدوث خـــلل فـي التيـــار الكهربائي التي ت�ستجيب لل�ســـوت، امل�سابيـــح 
الوم�سية الذكية، م�سابيح االإنارة املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء، امل�سابيح الوم�سية 
املدعمة بالواي فاي، امل�سابيح الوم�سية التي ت�ستجيب لل�سوت، االأ�سواء املدعمة بال�سبكة 
املعلوماتية لالأ�سياء وبالتحديد اأ�سواء الدراجات الهوائية واأ�سواء االأ�سقف واأ�سواء االأعياد 
الكهربائية واالأ�سواء الليلية الكهربائية واأعمدة وحدات االإنارة والرثيات واالأ�سواء التي 
اأ�سواء  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  االأ�سواء  القراءة،  واأ�سواء  اجلدران  على  تعلق 
الليلية  واالأ�سواء  الكهربائية  االأعياد  واأ�سواء  االأ�سقف  واأ�سواء  الهوائية  الدراجات 
واأ�سواء  التي تعلق على اجلدران  االإنارة والرثيات واالأ�سواء  واأعمدة وحدات  الكهربائية 
واأ�سواء  الهوائية  الدراجات  اأ�سواء  وبالتحديد  لل�سوت  ت�ستجيب  التي  االأ�سواء  القراءة، 
االأ�سقف واأ�سواء االأعياد الكهربائية واالأ�سواء الليلية الكهربائية واأعمدة وحدات االإنارة 
والرثيات واالأ�سواء التي تعلق على اجلدران واأ�سواء القراءة، وحدات االإ�ساءة اخلارجية 
االأر�س  فـي  املثبتة  االأر�سفة  اأ�سواء  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة 
اجلدران  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  االإ�ساءة  ووحدات  الكهربائية  االإنارة  وم�سابيح 
واأنابيب االإ�ساءة وامل�سابيح لال�ستخدام اخلارجي ووحدات االإ�ساءة اخلارجية التي تعمل 
وتركيبات  االأوتوماتيكية  البيع  ماكينات  وم�سابيح  وجتهيزاتها  ال�سم�سية  الطاقة  على 
اخلارجية  االإ�ساءة  وحدات  والنقالة،  املتحركة  االإ�ساءة  واأبراج  الطبيعية  املناظر  اإ�ساءة 
االإنارة  وم�سابيح  االأر�س  فـي  املثبتة  االأر�سفة  اأ�سواء  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة 
االإ�ساءة  واأنابيب  اجلدران  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  االإ�ساءة  ووحدات  الكهربائية 
الطاقة  على  تعمل  التي  اخلارجية  االإ�ساءة  ووحدات  اخلارجي  لال�ستخدام  وامل�سابيح 
املناظر  اإ�ساءة  وتركيبات  االأوتوماتيكية  البيع  ماكينات  وم�سابيح  وجتهيزاتها  ال�سم�سية 
ت�ستجيب  التي  اخلارجية  االإ�ساءة  وحدات  والنقالة،  املتحركة  االإ�ساءة  واأبراج  الطبيعية 
الكهربائية  االإنارة  وم�سابيح  االأر�س  فـي  املثبتة  االأر�سفة  اأ�سواء  وبالتحديد  لل�سوت 
وامل�سابيح  االإ�ساءة  واأنابيب  اجلدران  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  االإ�ساءة  ووحدات 
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ال�سم�سية  الطاقة  على  تعمل  التي  اخلارجية  االإ�ساءة  ووحدات  اخلارجي  لال�ستخدام 
الطبيعية  املناظر  اإ�ساءة  وتركيبات  االأوتوماتيكية  البيع  ماكينات  وم�سابيح  وجتهيزاتها 
واأبراج االإ�ساءة املتحركة والنقالة، امل�سابيح االإلكرتونية وم�سابيح الزيت املدعمة بال�سبكة 
املعلوماتية لالأ�سياء، امل�سابيح االإلكرتونية وم�سابيح الزيت املدعمة بالواي فاي، امل�سابيح 
االإلكرتونية وم�سابيح الزيت التي ت�ستجيب لل�سوت، امل�سابيح املدعمة بال�سبكة املعلوماتية 
الكهربائية وم�سابيح االأ�سواء  ال�سوء  ال�سوئية وم�سابيح  امل�سابيح  لالأ�سياء وبالتحديد 
وم�سابيح اأ�سواء فلور�سنت الكهربائية وم�سابيح اأ�سواء الهالوجني وامل�سابيح الكهربائية 
الكهربائية  وامل�سابيح  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  ووحدات  املتوهجة 
ال�سوء  وم�سابيح  ال�سوئية  امل�سابيح  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  امل�سابيح  امل�سغرة، 
اأ�سواء  وم�سابيح  الكهربائية  فلور�سنت  اأ�سواء  وم�سابيح  االأ�سواء  وم�سابيح  الكهربائية 
الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  ووحدات  املتوهجة  الكهربائية  وامل�سابيح  الهالوجني 
وبالتحديد  لل�سوت  ت�ستجيب  التي  امل�سابيح  امل�سغرة،  الكهربائية  وامل�سابيح  لل�سوء 
اأ�سواء  وم�سابيح  االأ�سواء  وم�سابيح  الكهربائية  ال�سوء  وم�سابيح  ال�سوئية  امل�سابيح 
فلور�سنت الكهربائية وم�سابيح اأ�سواء الهالوجني وامل�سابيح الكهربائية املتوهجة ووحدات 
�سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء وامل�سابيح الكهربائية امل�سغرة، االأجهزة املنزلية 
ومعدات  الكهربائية  احلرارية  االأفران  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة 
الطهي  واأفران  املايكروويف  واأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري  التحكم 
العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز  واأفران 
وبالبخار وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل املتمثلة مبجففات 
املالب�س واأجهزة التخل�س من الرطوبة واأجهزة �سبط الرطوبة ومكيفات الهواء وال�سخانات 
وبالتحديد �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
االأجهزة  التجاري،  لال�ستعمال  الكهربائية  وال�سخانات  االأطفال  لزجاجات  الكهربائية 
التحكم  ومعدات  الكهربائية  احلرارية  االأفران  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  املنزلية 
واأفران  الطهي  واأفران  املايكروويف  اأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري 
وبالبخار  العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز 
وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل على �سكل جمففات املالب�س 
وال�سخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �سبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة 
وبالتحديد �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
االأجهزة  التجاري،  لال�ستعمال  الكهربائية  وال�سخانات  االأطفال  لزجاجات  الكهربائية 
التحكم  ومعدات  الكهربائية  احلرارية  االأفران  وبالتحديد  �سوتيا  تعمل  التي  املنزلية 
واأفران  الطهي  واأفران  املايكروويف  واأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري 
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وبالبخار  العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز 
وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل املتمثلة مبجففات املالب�س 
وال�سخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �سبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة 
وحتديدا �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
االأجهزة  التجاري،  لال�ستعمال  الكهربائية  وال�سخانات  االأطفال  لزجاجات  الكهربائية 
الكهربائية  الفناء  �سخانات  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  املنزلية 
وال�سخانات  للفناء  الغاز  املنزلية و�سخانات  الكهربائية لالأغرا�س  االإ�سعاعية  وال�سخانات 
وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  املنزلية  االأجهزة  املاء،  و�سخانات  املحمولة  الكهربائية 
�سخانات الفناء الكهربائية وال�سخانات االإ�سعاعية الكهربائية لالأغرا�س املنزلية و�سخانات 
الغاز للفناء وال�سخانات الكهربائية املحمولة و�سخانات املاء، االأجهزة املنزلية التي تعمل 
�سوتيا وبالتحديد �سخانات الفناء الكهربائية وال�سخانات االإ�سعاعية الكهربائية لالأغرا�س 
املنزلية و�سخانات الغاز للفناء وال�سخانات الكهربائية املحمولة و�سخانات املاء، حم�سرات 
اخلبز املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واملتمثلة مباكينات حت�سري اخلبز، حم�سرات 
التي  اخلبز  حم�سرات  اخلبز،  حت�سري  مباكينات  واملتمثلة  فاي  بالواي  املدعمة  اخلبز 
ت�ستجيب لل�سوت واملتمثلة مباكينات حت�سري اخلبز، اآالت �سنع البوظة الكهربائية املدعمة 
اآالت  فاي،  بالواي  املدعمة  الكهربائية  البوظة  �سنع  اآالت  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة 

�سنع البوظة التي ت�ستجيب لل�سوت،.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريــــــخ االأولويــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153816
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�ساخنة  االأطباق  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  )للطهي(  ال�ساخنة  االأطباق 
)للطهي( املدعمة بالواي فاي، االأطباق ال�ساخنة )للطهي( التي ت�ستجيب لل�سوت، االأجهزة 
بال�سغط  الطهي  معدات  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  الكهربائية 
من  املكونة  الكهربائية  واملواقد  الكهربائية  الطهي  واأفران  البطيئة  الكهربائية  واملواقد 
التنظيف  ذاتية  الكهربائية  الطهي  واأفران  الكهربائية  واملواقد  فقط  العلوية  الطبقة 
القهوة  وغاليات  الكهربائية  القهوة  حت�سري  واآالت  الكهربائية  النب  حبوب  ومطحنة 
وقدور  الكهربائية  وال�سوايات  الكهربائية  )الفطائر(  الوافلز  �سنع  واآالت  الكهربائية 
الكهربائية  واملحم�سات  الكهربائية  ال�سطائر  وحمم�سات  حراري  م�سدر  مع  الفوندو 
لطعام  الكهربائية  وال�سخانات  بالتغطي�س  الكهربائية  وال�سخانات  الكهربائية  واالأباريق 
معدات  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  الكهربائية  االأجهزة  التعقيم،  واأجهزة  االأطفال 
واملواقد  الكهربائية  الطهي  واأفران  البطيئة  الكهربائية  واملواقد  بال�سغط  الطهي 
الكهربائية املكونة من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي الكهربائية 
ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب النب الكهربائية واآالت حت�سري القهوة الكهربائية وغاليات 
القهوة الكهربائية واآالت �سنع الوافلز الكهربائية وال�سوايات الكهربائية وقدور الفوندو 
واالأباريق  الكهربائية  واملحم�سات  الكهربائية  ال�سطائر  وحمم�سات  حراري  م�سدر  مع 
االأطفال  لطعام  الكهربائية  وال�سخانات  بالتغطي�س  الكهربائية  وال�سخانات  الكهربائية 
الطهي  وبالتحديد معدات  لل�سوت  ت�ستجيب  التي  الكهربائية  االأجهزة  التعقيم،  واأجهزة 
الكهربائية  واملواقد  الكهربائية  الطهي  واأفران  البطيئة  الكهربائية  واملواقد  بال�سغط 
ذاتية  الكهربائية  الطهي  واأفران  الكهربائية  واملواقد  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة 
وغاليات  الكهربائية  القهوة  حت�سري  واآالت  الكهربائية  النب  حبوب  ومطحنة  التنظيف 
القهوة الكهربائية واآالت �سنع الوافلز الكهربائية وال�سوايات الكهربائية وقدور الفوندو 
واالأباريق  الكهربائية  واملحم�سات  الكهربائية  ال�سطائر  وحمم�سات  حراري  م�سدر  مع 
االأطفال  لطعام  الكهربائية  وال�سخانات  بالتغطي�س  الكهربائية  وال�سخانات  الكهربائية 
وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  الكهربائية  االأجهزة  التعقيم،  واأجهزة 
اآالت �سنع اللنب الكهربائية وال�سفائح ال�ساخنة الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية 
ال�ساونا للوجه  لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية واالأوتوماتيكية واأجهزة 
واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية 
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ال�سعر واالآالت الكهربائية  وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية وجمففات 
الكهربائية  القهوة  وم�سافـي  القهوة  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو  لتح�سري 
االآالت  من  كاأجزاء  الورق  من  امل�سنوعة  غري  القهوة  )مر�سحات(  م�سافـي  فـي  املتمثلة 
الكهربائية لتح�سري القهوة واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية 
االأرز واالأباريق  الكهربائية لطبخ  القهوة واملواقد  باآالت حت�سري  املتمثلة  املوكا  لتح�سري 
الكهربائية  واملراوح  طبية  لغايات  املخ�س�سة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية 
اآالت  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  الكهربائية  االأجهزة  العميقة،  الكهربائية  واملقايل 
الكهربائية  واملواقد  )للطهي(  الكهربائية  ال�ساخنة  وال�سفائح  الكهربائية  اللنب  �سنع 
ال�ساونا للوجه  لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية واالأوتوماتيكية واأجهزة 
واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية 
ال�سعر واالآالت الكهربائية  وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية وجمففات 
الكهربائية  القهوة  وم�سافـي  القهوة  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو  لتح�سري 
االآالت  من  كاأجزاء  الورق  من  امل�سنوعة  غري  القهوة  )مر�سحات(  م�سافـي  فـي  املتمثلة 
الكهربائية لتح�سري القهوة واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية 
االأرز واالأباريق  الكهربائية لطبخ  القهوة واملواقد  باآالت حت�سري  املتمثلة  املوكا  لتح�سري 
الكهربائية  واملراوح  طبية  لغايات  املخ�س�سة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية 
واملقايل الكهربائية العميقة، االأجهزة الكهربائية التي ت�ستجيب لل�سوت وبالتحديد اآالت 
الكهربائية  واملواقد  )للطهي(  الكهربائية  ال�ساخنة  وال�سفائح  الكهربائية  اللنب  �سنع 
ال�ساونا للوجه  لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية واالأوتوماتيكية واأجهزة 
واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية 
ال�سعر واالآالت الكهربائية  وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية وجمففات 
الكهربائية  القهوة  وم�سافـي  القهوة  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو  لتح�سري 
االآالت  من  كاأجزاء  الورق  من  امل�سنوعة  غري  القهوة  )مر�سحات(  م�سافـي  فـي  املتمثلة 
الكهربائية لتح�سري القهوة واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية 
االأرز واالأباريق  الكهربائية لطبخ  القهوة واملواقد  باآالت حت�سري  املتمثلة  املوكا  لتح�سري 
الكهربائية  واملراوح  طبية  لغايات  املخ�س�سة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية 
اأجهزة االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد  واملقايل الكهربائية العميقة، 
االإ�ساءة  اأجهزة  وبالتحديد  ال�سحية  واالأغرا�س  املياه  واإمدادات  والتهوية  والتجفـيف 
والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س 
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املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  ال�سحية 
لالأ�سياء واال�ستجابة �سوتيا، وحدات �سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء وبالتحديد 
وحدات ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة واالأ�سالك املزودة 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
والرفوف  واحلظائر  العمل  وم�ساحات  واملخازن  للخزائن  االإ�ساءة  وحدات  ال�سوتية، 
واخلزانات املزودة بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية 
لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتيه، اأنظمة االإ�ساءة لال�ستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي 
املتمثلة برتكيبات االإ�ساءة الكهربائية وبالتحديد االإ�ساءة االآمنة االحتياطية عند حدوث 
مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  الكهربائي  التيار  فـي  خلل 
وتوليد  والتدفئة  االإ�ساءة  اأجهزة  ال�سوتية،  واال�ستجابة  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة 
البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س ال�سحية املزودة 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  ال�سقف  ومراوح  االإ�ساءة  تركيبات  ال�سوتية، 
ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتية، امل�سابيح الوم�سية 
لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة 
واال�ستجابة ال�سوتية، االأجهزة املنزلية وبالتحديد االأفران احلرارية الكهربائية ومعدات 
الطهي  واأفران  املايكروويف  واأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري  التحكم 
العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز  واأفران 
وبالبخار وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل املتمثلة مبجففات 
املالب�س واأجهزة التخل�س من الرطوبة واأجهزة �سبط الرطوبة ومكيفات الهواء وال�سخانات 
وبالتحديد �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
الكهربائية لزجاجات االأطفال وال�سخانات الكهربائية لال�ستعمال التجاري املزودة بربامج 
واال�ستجابة  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب 
ال�سوتية، االأجهزة املنزلية وبالتحديد �سخانات الفناء الكهربائية وال�سخانات االإ�سعاعية 
املحمولة  الكهربائية  وال�سخانات  للفناء  الغاز  و�سخانات  املنزلية  لالأغرا�س  الكهربائية 
و�سخانات املاء املزودة بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية 
لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتية، حم�سرات اخلبز واملتمثلة مباكينات حت�سري اخلبز املزودة 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
ال�سوتية، اآالت �سنع البوظة الكهربائية املزودة بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية 
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الهواء  تنقية  روبوتات  ال�سوتية،  واال�ستجابة  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة 
واملواقد  بال�سغط  الطهي  معدات  وبالتحديد  الكهربائية  االأجهزة  املنزلية،  لالأغرا�س 
الطبقة  من  املكونة  الكهربائية  واملواقد  الكهربائية  الطهي  واأفران  البطيئة  الكهربائية 
ومطحنة  التنظيف  ذاتية  الكهربائية  الطهي  واأفران  الكهربائية  واملواقد  فقط  العلوية 
الكهربائية  القهوة  وغاليات  الكهربائية  القهوة  حت�سري  واآالت  الكهربائية  النب  حبوب 
واآالت �سنع الوافلز الكهربائية وال�سوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع م�سدر حراري 
وحمم�سات ال�سطائر الكهربائية واملحم�سات الكهربائية واالأباريق الكهربائية وال�سخانات 
املزودة  التعقيم  واأجهزة  االأطفال  لطعام  الكهربائية  وال�سخانات  بالتغطي�س  الكهربائية 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
ال�سوتية، االأجهزة الكهربائية وبالتحديد اآالت �سنع اللنب الكهربائية وال�سفائح ال�ساخنة 
الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية 
واالأوتوماتيكية واأجهزة ال�ساونا للوجه واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه 
الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية 
وجمففات ال�سعر واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية لتح�سري 
القهوة وم�سافـي القهوة الكهربائية املتمثلة فـي م�سافـي )مر�سحات( القهوة غري امل�سنوعة 
الكهربائية لتح�سري  القهوة واالآالت  الكهربائية لتح�سري  االآالت  الورق كاأجزاء من  من 
واملواقد  القهوة  حت�سري  باآالت  املتمثلة  املوكا  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو 
الكهربائية لطبخ االأرز واالأباريق الكهربائية والبطانيات الكهربائية غري املخ�س�سة لغايات 
واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  العميقة  الكهربائية  واملقايل  الكهربائية  واملراوح  طبية 

حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريــــــــخ االأولويــــــــــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153820
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االألعاب، اأجهزة اللعب، األعاب احليوانات االأليفة، ال�سطرجن، لعبة الروبوتات، اأحذية تزلج، 
ال�سيارات، م�سارب  األعاب  املقطوعة،  ال�سور  اأحاجي  الذكية،  الروبوت  األعاب  ال�سيد،  عدة 

التن�س، األعاب الروبوت املتحولة، األعاب مركبات الروبوت املتحولة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريـــــــــخ االأولويــــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153823
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ل�سلع  الرتويج  وبالتحديد  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  خدمات  واالإعالن،  الدعاية 
با�ستالم  املتعلقة  اخلدمات  وبالتحديد  الطلبات  ا�ستيفاء  خدمات  االآخرين،  وخدمات 
ال�سلع  اختيار  فـي  امل�ساعدة  بغر�س  املنتجات  عن  معلومات  توفـري  وجتهيزها،  الطلبات 
اال�ستهالكية العامة لتلبية احتياجات امل�ستهلك، توفـري خدمات حت�سني حمرك البحث، 
مقارنة خدمات الت�سوق وبالتحديد ترويج �سلع وخدمات االآخرين، اإدارة قاعدة البيانات 
املتاحة  االأخرى  وامل�سادر  واملواقع  للمعلومات  فهار�س  اإن�ساء  امللفات،  واإدارة  احلا�سوبية 
االت�ساالت  و�سبكات  االإلكرتونية  ال�سبكات  من  وغريها  العاملية  احلوا�سيب  �سبكات  على 
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اال�ستهالكية  ال�سلع  اختيار  بغر�س  اال�ستهالكية  ال�سلع  عن  معلومات  توفـري  لالآخرين، 
للم�ستهلكني  والن�سائح  التجارية  املعلومات  امل�ستهلك،  وموا�سفات  لتلبية حاجات  العامة 
والتو�سيات  واملراجعات  التقييمات  لن�سر  االإنرتنت  مل�ستخدمي  فر�س  توفـري  وبالتحديد 
اخلط  على  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  اال�ستهالكية،  املنتجات  من  وا�سعة  ملجموعة 
متاجر  خدمات  لالآخرين،  اال�ستهالكية  ال�سلع  من  وا�سعة  جمموعة  ت�سم  التي  مبا�سرة 
لالآخرين، خدمات  اال�ستهالكية  ال�سلع  وا�سعة من  ت�سم جمموعة  التي  بالتجزئة  البيع 
اال�ستهالكية  والب�سائع  اال�ستهالكية  االإلكرتونيات  جمال  فـي  بالتجزئة  البيع  متاجر 
العامة ومعدات االأمن واملراقبة واملعدات ال�سمع ب�سرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
التي ت�سم جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة فـيما 
يتعلق بالروبوتات واالأجهزة والربامج ال�ستخدامها فـي ربط ومراقبة االأجهزة االإلكرتونية 
التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي( واأجهزة املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم 
واالأمتتة واأجهزة املراقبة االأمنية واأنظمة مراقبة االإنذار واالأجهزة والربامج احلا�سوبية 
والتحكم  املراقبة  لت�سهيل  االأجهزة  بني  واملعلومات  البيانات  ونقل  بتقا�سم  ت�سمح  التي 
والت�سغيل االآيل ملعدات جتهيز البيانات فـي املنازل والبيئة ومعدات معاجلة البيانات واأجهزة 
القائمة  املعلومات  واأجهزة  للمنازل  االآيل  بالت�سغيل  التحكم  واأجهزة  الداخلي  االت�سال 
بذاتها التي تعمل عرب التحكم بال�سوت واأجهزة التحكم االأمنية واأجهزة ومعدات الت�سوير 
الفوتوغرافـي واالأجهزة واملعدات الب�سرية واأجهزة ت�سجيل اأو بث اأو ا�ستن�ساخ ال�سوت اأو 
ال�سور واأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب ملعاجلة وا�ستن�ساخ وتن�سيق وتزامن 
وت�سجيل وتنظيم وتنزيل وحتميل ونقل ونقل معطيات وبث وا�ستقبال وت�سغيل وم�ساهدة 
ال�سور وال�سوت والفـيديو وملفات البيانات واأجهزة االت�سال لنقل ال�سوت اأو البيانات اأو 
ال�سور واأجهزة اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت والبيانات وبرامج احلا�سوب واالأقفال االإلكرتونية 
واأجهزة ا�ست�سعار احلركة واأجهزة ا�ست�سعار االإنذار واأجهزة اال�ست�سعار والك�سف وال�سماعات 
و�سا�سات الفـيديو والكامريات االأمنية وكامريات الفـيديو ملراقبة اأماكن االإقامة واملباين 
والت�سغيل  والتحكم  للمراقبة  الال�سلكية  التحكم  واأجهزة  الداخلية واخلارجية  التجارية 
االآيل عن بعد واأجهزة نقل معطيات الفـيديو وت�سجيل الفـيديو واأجهزة ا�ستقبال الفـيديو 
والكامريات والكامريات االإلكرتونية واالأجهزة واملعدات التي توفر الروؤية الليلية وقواعد 
وحوامـــل الكاميــرات واأجهـــزة ك�ســــف املخاطـــر البيئيــــة وبالتحديد االأجهـــزة التي تك�سف 
وت�سجل وجـــود امليــاه وم�ستويات الرطوبة واحلرارة ودرجــة احلرارة واحلركــة والن�ســـاط 
وال�سوت ومعدات وكامريات الدائرة التلفزيونية املغلقة واالأ�سواء االأمنية و�سا�سات مراقبة 
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احليوانات االأليفـــة واالأطفال ووحدات م�ساهــــدة احليوانـــات االأليفـــة والربامـــج االأمنيـــة 
وبرامج احلا�سوب وبرامج التطبيقات ملراقبة والتحكم والت�سغيل االآيل فـي املنازل والبيئة 
وجمموعات تطوير الربامج )ا�س دي كيه( املوؤلفة من برامج احلا�سوب لتطوير واإ�ستخدام 
االأجهزة  ت�ستخدمها  التي  اآي(  بيه  )ايه  التطبيقات  برجمة  لواجهات  امل�سرتك  والعمل 
االإلكرتونية واالأنظمة والتبادالت التي تتبادل البيانات عرب �سبكات االت�ساالت واالإنرتنت 
واملت�سلة بتخزين البيانات �سحابيا وخدمات التبادل وجمموعات تطوير الربامج )ا�س دي 
التطبيقات  برامج احلا�سوب لال�ستخدام كواجهة برجمة  اأدوات تطوير  ت�سم  التي  كيه( 
)ايه بيه اآي( الإن�ساء برامج وتطبيقات متعلقة باالأجهزة االإلكرتونية اال�ستهالكية املت�سلة 
التحكم  فـي  امل�ستخدمة  وبرامج احلا�سوب  ال�سوتي  والتعرف  االأوامر  وبرامج  باالإنرتنت 
باأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية واأجهزة املعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم ال�سوتي 
وبرامج احلا�سوب للمراقبة عن بعد والتحليل الأجهزة االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار 
والطبخ والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واملرافق ال�سحية وامل�سابيح الكا�سفة 
�سابقا،  املذكورة  الب�سائع  اأجزاء وجتهيزات جلميع  الكا�سفة وم�سابيح احلائط  واالأ�سواء 
اإدارة امللفات وقواعد البيانات، اخلدمات  اإدارة البيانات، جمع البيانات،  معاجلة البيانات، 
التي ت�سمل ت�سجيل الفـيديو وال�سوت ون�سخهما وجتميعهما وحتليلهما، جتميع البيانات 
وتنظيمها فـي قواعد بيانات حا�سوبية، البحث عن البيانات فـي ملفات حمو�سبة لالآخرين، 
اال�سرتاكات فـي خدمات قاعدة بيانات االت�ساالت عن بعد، تعزيز وعي امل�ستهلكني بال�سالمة 

ومنع اجلرمية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريـــــــخ االأولويـــــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153824
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات االت�ساالت عن بعد، خدمات االت�سال االإلكرتونية، نقل البيانات وال�سوت والفـيديو 
وامللفات متعددة الو�سائط، نقل الر�سائل وال�سوت والبيانات والفـيديو وال�سور عرب �سبكة 
ات�ساالت عاملية، خدمات االت�ساالت، خدمات البث، خدمات االت�ساالت عرب الفـيديو، خدمات 
االت�ساالت الهاتفـية عرب الفـيديو، خدمات ات�ساالت البيانات، نقل معطيات البيانات، توفـري 
خدمات االت�سال ال�سوتي عرب االإنرتنت، خدمات املعلومات واال�ست�سارة والن�سح املتعلقة 
بجميع اخلدمات املذكورة �سابقا، خدمات االت�ساالت عن بعد وبالتحديد البث االإلكرتوين 
للملفات املتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�سبكات االت�ساالت وخدمات البث 
عرب �سبكة االإنرتنت، نقل معلومات حالة املركبة عن طريق احلا�سوب و�سبكات االت�ساالت 
وبالتحديد االإر�سال االإلكرتوين مللفات املحتوى ال�سمعي واملرئي واملتعدد الو�سائط املتدفقة 
والقابلة للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�سبكات االت�ساالت االأخرى، االإر�سال االإلكرتوين 
للر�سائل وال�سوت والبيانات وال�سور عرب �سبكة ات�ساالت عاملية، تاأجري روبوتات املحادثات 
والبيانات  للمعلومات  االإلكرتوين  االإر�سال  االإلكرتوين،  االت�سال  الهاتف،  عرب  املرئية 
واالإر�سال االإلكرتوين لل�سوت والبيانات وال�سور من خالل �سبكة ات�ساالت عاملية وتو�سيل 
اإلى منتديات املناق�سة، توفـري  الر�سائل عن طريق االإر�سال االإلكرتوين، توفـري الو�سول 
لوحات االإعالنات االإلكرتونية على االإنرتنت الإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب 
فـي جمال املعلومات املتعلقة باملنتجات اال�ستهالكية، البث ال�سوتي للكلمة املنطوقة، البث 
ال�سوتي واإر�سال الو�سائط الرقمية التعليمية والرتفـيهية،خدمات االت�ساالت الال�سلكية 
بيانات تفاعلية الإر�سال  اإلى قاعدة  الو�سول  العري�س )الربودباند(، توفـري  النطاق  عرب 
الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب وامل�سرتكني فـيما يتعلق بالروبوتات واالأفالم وال�سور 
املتحركة واالألعاب والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط 
االإنرتنت  على  الدالئل  اإلى  الو�سول  توفـري  واال�ستهالكية،  املنزلية  ال�سلع  من  وغريها 
االإنرتنت،  على  املرجعية  واملواد  اجلارية  االأحداث  ومدونات  ومواقع  البيانات  وقواعد 
توفـري بوابات اإلكرتونية وموقع على �سبكة االإنرتنت يت�سمن حمتوى تربويا وترفـيهيا 
واملو�سيقـــى  الب�سريــــة  ال�سمعيـــة  واالأعمـــال  التلفزيونية  والربامج  االأفـــــالم  وبالتحديـــد 
الريا�سية  واالأحداث  االأدبية  واالأعمال  امل�سرحية  واالأعمـــال  والكتب  ال�سمعيــــة  واالأعــمال 
واالأن�سطة الرتفـيهية واالأن�سطة الرتويحية املتمثلة بالهوايات والبطوالت والفن والرق�س 
واملو�سيقــى والثقافــة والريا�سةـــ ومعــــار�س احلدث احلايل والتعليم الريا�ســــي والنــــوادي 

-177-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

واالألعاب  املرئية  الفنية  واالأعمال  وامل�سابقات  والدراما  والكوميديا  االإذاعية  والربامج 
ولعب االألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق واالأحداث الثقافـية واحلفالت املو�سيقية 
والن�سر املكتبي والر�سوم املتحركة واالأحداث اجلارية وعرو�س االأزياء وعرو�س الو�سائط 
املتعددة وامل�سابقات التعليمية التفاعلية، واإر�سال املدونات ال�سوتية واإر�سال البث ال�سبكي 
وخدمات املرا�سالت الال�سلكية الرقمية على �سكل ن�سو�س واأرقام، توفـري �سبكة اإلكرتونية 
واالأعمال  الب�سرية  واالأعمال  والن�سو�س  املحتوى  اإلى  الو�سول  من  امل�ستخدمني  متكن 
ال�سمعية واالأعمال ال�سمع ب�سرية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات والوثائق واالأعمال 
االإلكرتونية، تزويد امل�ستخدمني بوقت و�سول اإلى �سبكات االت�ساالت االإلكرتونية بو�سائل 
طرف  حوا�سيب  خوادم  اإلى  والروابط  البيانات  واإدارة  وتوزيع  وت�سنيف  وحتديد  تعريف 
ثالث ومعاجلات احلا�سوب وم�ستخدمي احلا�سوب، توفـري دالئل الأرقام الهواتف وعناوين 
االأعمال وعناوين الربيد االإلكرتوين وعناوين �سبكة ال�سفحة الرئي�سية وعناوين ورقم 
هاتف االأ�سخا�س واالأماكن واملنظمات، توفـري الو�سول اإلى االأجهزة امل�ساعدة اأو االأجهزة 
ال�سور والر�سائل  املتمثل بتوفـري خدمات تو�سيل االت�ساالت عن بعد لنقل  االإلكرتونية 
بني  املتعددة  والو�سائط  ب�سرية  ال�سمع  واالأعمال  الب�سرية  واالأعمال  ال�سمعية  واالأعمال 
القارئات االإلكرتونية والهواتف املحمولة والهواتف الذكية واالأجهزة االإلكرتونية النقالة 
املواد  اأجهزة احلا�سوب، نقل معطيات  اأو  اللوحية  النقالة واحلوا�سيب  الرقمية  واالأجهزة 
�سبكات  من  غريها  اأو  االإنرتنت  �سبكة  طريق  عن  ب�سرية  وال�سمع  والب�سرية  ال�سمعية 
االإنرتنت  ومنتديات  االإنرتنت  على  الدرد�سة  غرف  توفـري  االت�ساالت،  اأو  احلا�سوب 
واملجتمعات على االإنرتنت الإر�سال ال�سور والفـيديو والن�سو�س والبيانات وال�سور وغريها 

من االأعمال االإلكرتونية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريـــــــخ االأولويـــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153825
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االإنرتنت  �سبكة  بوا�سطة  املوؤمترات عن بعد  ال�سوت لعقد  اأو معدات  الفـيديو و/  معدات 
اأو برامج التليفزيون، توفـري املعلومات املتعلقة بالرتفـيه، ن�سر الن�سرات الدورية، توفـري 
االإلكرتونية  الكتب  ن�سر  االإنرتنت(،  عرب  للتنزيل  القابلة  )غري  االإلكرتونية  املن�سورات 
واملجالت،ن�سر املواد عرب و�سائل االإعالم املمغنطة اأو الب�سرية، ن�سر املو�سيقى عرب االإنرتنت، 
وتوفـري املعلومات فـي جمال الرتفـيه عرب االإنرتنت، توفـري املو�سيقى امل�سجلة م�سبقا غري 
امل�سجلة  املو�سيقى  توفـري  االآلية،  الكامريات  ت�سغيل  ال�سوتية،  واملدونات  للتنزيل  القابلة 
م�سبقا غري القابلة للتنزيل واملدونات ال�سوتية، توفـري املعلومات التعليمية والرتفـيهية 
واالأخبار والتعليقات فـي جمال االأحداث اجلارية والرتفـيه واالأحداث الثقافـية واالأخبار 
واللياقة  وال�سحة  وال�سيا�سة واحلكومة  واملالية  التجارية  واالأعمال  والرتفـيه  والريا�سة 
والنمو  احلياة  ومنط  واالأدب  والفنون  وال�سفر  والتكنولوجيا  والعلوم  والطق�س  البدنية 
والعقارات  الطفل  وتنمية  والتعليم  والنقل  النقل  وو�سائل  الربية  واملركبات  ال�سخ�سي 
واملو�سيقى  املنزل  وتزيني  والطبخ  والطعام  واملكونات  والو�سفات  والت�سميم  واالأزياء 
وال�سينما والتاريخ والطب والقانون وتوفـري املعلومات التعليمية والرتفـيهية عن حقوق 
اإلكرتوين ي�سم معلومات و�سوتيات ومن�سورات جميعها متعلقة  امل�ستهلك، توفـري موقع 
بالرتفـيه،توفـري االأخبار واملعلومات فـي جماالت الرتفـيه املتعلقة باملعلومات وال�سياقات 
والن�سو�س وال�سوتيات واملن�سورات التي تتعلق جميعها بالرتفـيه،اال�ست�سارات فـي جمال 
الرتفـيه و�سناعة الرتفـيه، توفـري املعلومات عن الرتفـيه واالأفالم والربامج التلفزيونية 
عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي، توزيع الرتفـيه االإذاعي والدعاية واالإعالنات التفاعلية، 
خدمات املعلومات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري فر�س لتبادل املعلومات واملحادثة ب�ساأن 
بالربيد،  املر�سلة  واملعلومات  احلية  االأحداث  طريق  عن  املوا�سيع  من  وا�سعة  جمموعة 
�سبكات  عرب  الرتفـيه  جمال  فـي  ال�سخ�سية  والتو�سيات  واملراجعات  املعلومات  توفـري 
االت�ساالت العاملية، توفـري املعلومات والتعليقات فـي جمال الرتفـيه اأو التعليم عن طريق 
�سبكة حا�سوبية عاملية وبالتحديد املعلومات فـي جمال املو�سيقى والكتب واالأفالم وال�سور 
املتحركة واالألعاب والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط 
وغريها من ال�سلع املنزلية واال�ستهالكية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري برامج 
�سمعية م�سجلة م�سبقا فـي جمال الروبوتات واملو�سيقى والكتب واالأفالم وال�سور املتحركة 
واالألعاب والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط وغريها 
مراجعات  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات  واال�ستهالكية،  املنزلية  ال�سلع  من 
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وتقييمات وتو�سيات عرب االإنرتنت للمو�سيقى والكتب واالأفالم وال�سور املتحركة واالألعاب 
والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط وغريها من ال�سلع 
املنزلية واال�ستهالكية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري اأجزاء من االأعمال ال�سوتية 
امل�سجلة م�سبقا عرب االإنرتنت، ن�سر الكتب واملجالت والدوريات واالأعمال االأدبية واالأعمال 
ب�سرية  وال�سمع  والب�سرية  ال�سمعية  االأعمال  توفـري  ب�سرية،  ال�سمع  واالأعمال  ال�سمعية 
احلا�سوب  األعاب  توفـري  الال�سلكية،  ال�سبكات  للتنزيل عرب  القابلة  م�سبقا وغري  امل�سجلة 
واملقاالت  واالأخبار  املعلومات  توفـري  االإنرتنت،  على  التفاعلية  والق�س�س  االإنرتنت  على 
والتعليقات فـي جمال التعليم واملوؤ�س�سات التعليمية، اخلدمات التعليمية وبالتحديد التعلم 
عرب الف�سول الدرا�سية والتعلم عن بعد على االإنرتنت ب�ساأن مو�سوعات االأحداث اجلارية 
والهوايات  والعلوم  واالأعمال  والريا�سيات  احلرة  والفنون  واللغات  والتاريخ  والتعليم 
التعليمية  اخلدمات  والفل�سفة،  النف�س  وعلم  والفنون  والريا�سة  والثقافة  والتكنولوجيا 
حول  احلا�سوب  مب�ساعدة  والتعليم  احلا�سوب  على  القائم  بالتعليم  املتمثلة  التفاعلية 
موا�سيع االأحداث اجلارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون احلرة واالأدب والريا�سيات 
وعلم  والفنون  والريا�سة  والثقافة  والتكنولوجيا  والهوايات  والعلوم  التجارية  واالأعمال 
والبث  ال�سوتية  املدونات  جمال  فـي  والرتفـيهية  التعليمية  اخلدمات  والفل�سفة،  النف�س 
واالأعمال  املو�سيقى  جمال  فـي  والتعليقات  االأخبار  املت�سمنة  امل�ستمرة  والربامج  ال�سبكي 
الرتفـيهية  واالأن�سطة  الريا�سية  واالأحداث  االأدبية  واالأعمال  وامل�سرح  والكتب  ال�سوتية 
واالأن�سطة الرتويحية والبطوالت والفن والرق�س وامل�سرحيات املو�سيقية واملعار�س التعليم 
ولعب  واالألعاب  الب�سرية  واالأعمال  وامل�سابقات  والكوميديا  واالإذاعة  والنوادي  الريا�سي 
االألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق واالأحداث الثقافـية واحلفالت املو�سيقية والن�سر 
الو�سائط والتي ميكن  املتحركة واالأحداث اجلارية واالأزياء والعرو�س متعددة  والر�سوم 
الو�سول اإليها عن طريق االإنرتنت اأو غريها من �سبكات احلا�سوب اأو �سبكات االت�ساالت، 
اإنتاج برنامج اإذاعي، الرتفـيه عرب الراديو خدمات الت�سجيل باالأ�ستوديو، توفـري املعلومات 
قاعدة  توفـري  لالألعاب،  احلا�سوب  وحت�سينات  احلا�سوب  باألعاب  املتعلقة  االإنرتنت  على 
بيانات الرتفـيه على االإنرتنت قابلة للبحث فـيها ت�سم املو�سيقى غري قابلة للتنزيل على 
الكتب واملجالت  التي ت�سم  ال�سوتية  وامللفات  الرقمية  الن�سو�س  االإنرتنت وغريها من 

واالأخبار واملعلومات.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريــــــــخ االأولويــــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153828
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمـات ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب، برجمة احلا�سوب، 
ت�سميم برامج احلا�سوب، خدمات حماية احلا�سوب من الفـريو�سات، املراقبة االإلكرتونية 
احلا�سوب،  برامج  تركيب  االإنرتنت،  عرب  التزوير  عن  للك�سف  االئتمان  بطاقات  لن�ساط 
اأو اخرتاق  املخول  الو�سول غري  اأنظمة احلا�سوب عن  االإنرتنت، مراقبة  اأمن  ا�ست�سارات 
لالإنرتنت،  البحث  حمركات  توفـري  املوقع،  خارج  للبيانات  االحتياطي  الن�سخ  البيانات، 
ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املن�سات  خدمات  الويب،  خوادم  تاأجري  احلا�سوب،  برامج  حتديث 
االآيل  والت�سغيل  والتحكم  للمراقبة  لال�ستخدام  احلا�سوب  برامج  ت�سم  والتي  ا�س( 
برامج احلا�سوب  التي ت�سم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  الربامج كخدمة  والبيئي خدمات  املنزيل 
والبيئية، تطبيقات  املنزلية  االآلية  املراقبة  اأنظمة  فـي  والتحكم  ت�سغيل  فـي  ال�ستخدامها 
مزود اخلدمة مت�سمنة برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه بيه اآي( للمراقبة البيئية 
كخدمة  املن�سات  اال�سطناعي،  الذكاء  ذات  الروبوتات  تاأجري  االآيل،  والت�سغيل  والتحكم 
)بيه ايه ايه ا�س( مت�سمنة من�سات برامج احلا�سوب التي ت�ستخدم فـي االت�سال والتحكم 
اأو تي(، خدمات الربامج كخدمة  فـي االأجهزة املت�سلة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي 
واإدارة  ومراقبة  ودمج  وت�سغيل  لتو�سيل  احلا�سوب  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س 
ا�س(  ايه  ايه  )بى  كخدمة  املن�سات  بال�سبكة،  املت�سلة  اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة 
املت�سلة  االأجهزة  فـي  والتحكم  االت�سال  فـي  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  برامج  مت�سمنة 
ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  احلا�سوب  خدمات  تي(،  اأو  )اآي  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة 
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االإلكرتونية  واإدارة االأجهزة  مت�سمنة برامج احلا�سوب لتو�سيل وت�سغيل ودمج ومراقبة 
اال�ستهالكية املت�سلة بال�سبكة، خدمات تطبيقات مزود اخلدمة )ايه ا�س بيه( والتي ت�سم 
اأجهزة املعلومات التي يتم التحكم فـيها بال�سوت ودجمها وت�سغيلها  برنامج للتحكم فـي 
املت�سلة  الذكية  اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة  وبالتحديد  واإدارتها  وتو�سيلها 
ال�سرقة،  ومكافحة  االأمن  برامج  تطبيقات  بال�سوت،  فـيها  التحكم  يتم  والتي  بال�سحابة 
خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( مت�سمنة برامج احلا�سوب التي ت�ستخدم فـي  
اإدارة قواعد البيانات، خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( مت�سمنة برامج احلا�سوب 
العام ومراقبتها وتتبعها والبحث  املو�سوعات ذات االهتمام  املعلومات حول  اإلى  للو�سول 
برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  وم�ساركتها،  وحفظها  عنها 
الإدارة املعلومات ال�سخ�سية وللو�سول والت�سفح والبحث على اخلط مبا�سرة فـي  قواعد 
الربامج  وتطبيقات  واالألعاب  الو�سائط  متعددة  واملحتويات  والفـيديو  وال�سوت  البيانات 
خدمات  الطلب،  ح�سب  والفـيديو  الربنامج  واأدلة  وقوائم  الربامج  تطبيقات  واأ�سواق 
عليها  والتعرف  ال�سوتية  االأوامر  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج 
املعلومات  واإدارة  بال�سوت  املدعمة  الربامج  وتطبيقات  ن�س  اإلى  الكالم  حتويل  وبرامج 
ال�سخ�سية وللو�سول والت�سفح والبحث على اخلط مبا�سرة فـي  قواعد البيانات وال�سوت 
تطبيقات  واأ�سواق  الربامج  وتطبيقات  واالألعاب  الو�سائط  متعددة  واملحتويات  والفـيديو 
الربامج وقوائم واأدلة الربنامج والفـيديو ح�سب الطلب، خدمات الربامج كخدمة )ا�س 
على  اإليها  والو�سول  املتعددة  والو�سائط  ال�سوت  ملفات  تنزيل  تتيح  التي  ا�س(  ايه  ايه 
حا�سوب اأو اأي جهاز اإلكرتوين ا�ستهالكي حممول اآخر، خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه 
ايه ا�س( لالأجهزة املحمولة التي تتيح للم�ستخدم البحث فـي حمتوى اجلهاز عن املعلومات 
وجهات االت�سال والتطبيقات، خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( الإن�ساء فهار�س 
خدمات  االأخرى،  املعلومات  مل�سادر  وفهار�س  االإلكرتونية  للمواقع  وفهار�س  للمعلومات 
الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( لالأوامر والتعرف ال�سوتي، خدمات الربامج كخدمة 
)ا�س  الربامج كخدمة  الذكية، خدمات  ال�سوت  فـي  مكربات  للتحكم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س 
املحتوى  فـي  اال�سرتاك  يتعلق بخدمات  فـيما  برنامج لال�ستخدام  ا�س( مت�سمنة  ايه  ايه 
وتاأليف  الإن�ساء  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  الرقمي، 
ت�سفـري  وفك  وت�سفـري  وا�ستخال�س  وتعديل  وت�سغيل  وا�ستقبال  واإر�سال  وتنزيل  وتوزيع 
واإظهار وتخزين وتنظيم املحتوى الب�سري واملحتويات متعددة الو�سائط، توفـري من�سات 
توفـري  وتطبيقات،  رقمية  و�سائط  حمتويات  وا�ستقبال  طلب  للم�ستخدمني  تتيح  بحث 
اال�ستعمال املوؤقت االإنرتنت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل للو�سول اإلى نقل 
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معطيات امللفات ال�سوتية وملفات الفـيديو واالألعاب و�سبكات التوا�سل االجتماعي وملفات 
الن�سو�س وامللفات متعددة الو�سائط، تطبيقات الربامج التي تتيح للم�ستخدمني التعرف 
على االأ�سخا�س املوجودين على بابهم والتوا�سل معهم، تطبيقات برامج االأوامر ال�سوتية، 
خدمات احلا�سوب وبالتحديد توفـري موقع اإلكرتوين ي�سم تقنية ال�ستخدامها فـي اأنظمة 
توفـري  بالتحديد  االآيل، خدمات احلا�سوب  والت�سغيل  والتحكم  والبيئية  املنزلية  املراقبة 
بوابة اإلكرتونية ت�سم تقنية متكن امل�ستخدمني من التفاعل عن بعد مع اأنظمة املراقبة 
للتنزيل  قابلة  برامج  االإنرتنت  على  توفـري  االآيل،  والت�سغيل  والتحكم  والبيئية  املنزلية 
توفـري  االإنرتنت،  على  والفـيديو  ال�سوت  وحتليل  وم�ساركة  وتخزين  واإظهار  لت�سجيل 
اال�ستخدام املوؤقت على االإنرتنت لربامج غري قابلة للتنزيل الإدارة وبث البيانات، ت�سميم 
وتطوير اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب، برامج احلا�سوب لالت�سال وت�سغيل 
للبيانات،  االإلكرتوين  للتخزين  اإلكرتوين  موقع  ا�ست�سافة  الروبوتات،  واإدارة  والتحكم 
الكامريا عن طريق  اأنظمة  اأنظمة احلا�سوب بوا�سطة الو�سول عن بعد، مراقبة  مراقبة 
الو�سول عن بعد، تركيب و�سيانة اإ�سالح برامج احلا�سوب، خدمات الت�سجيل والتخزين 
والر�سائل  ال�سور  وبالتحديد  االإلكرتونية  للو�سائط  االإلكرتوين  التخزين  ال�سحابي، 
والبيانات ال�سوتية واملرئية، توفـري على اخلط مبا�سرة تطبيق قائم على االإنرتنت وغري 
قابل للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من م�ساركة الفـيديو، توفـري بيئة �سبكية على اخلط 
املوؤقت  البيانات، توفـري اال�ستخدام  امل�ستخدمني من م�ساركة  مبا�سرة ت�سم تقنية متكن 
وامل�ساركة وحتليل  واحلفظ  وامل�ساهدة  للت�سجيل  للتنزيل  القابلة  احلا�سوب غري  لربامج 
البيانات، خدمات دعم تكنولوجيا املعلومات، تقدمي الدعم الفني، اخلدمات اال�ست�سارية 

والن�سح املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــــم االأولويــــــــــــــة: 84418 - تـــاريـــــــــخ االأولويـــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153829

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اخلدمات القانونية، ا�ست�سارات امللكية الفكريـــة، مراقبــــة اأجهزة االإنذار واالإنذار بال�سرقة، 

احلرا�سة  خدمات  االأمنية،  االأقفال  فتح  االإنرتنت،  على  االجتماعي  التوا�سل  خدمات 

ا�ستئجار  االأليفة،  احليوانات  جمال�سة  ال�سخ�سية،  االأزياء  تن�سيق  ا�ست�سارات  ال�سخ�سية، 

اخلزنات، الفح�س االأمني لالأمتعة، تتبع املمتلكات امل�سروقة، خدمات املراقبة واأمن املنازل، 

خدمات الن�سح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باملراقبة واأمن املنازل، املراقبة االإلكرتونية 

املتعلقة باالأمن ومنع  املعلومات  ال�سكنية والتجارية، توفـري  واخلدمات االأمنية للعقارات 

اجلرائم، تاأجري روبوتات مراقبة اأمنية، خدمات اال�ست�سارات والن�سح واملعلومات املتعلقة 

بخدمات املراقبة واأمن املنازل، توفـري موقع اإلكرتوين ي�سم معلومات متعلقة باالأمن ومنع 

اجلرائم، خدمات مرافقة كبار ال�سن وذوي الهمم وامللتزمني بالبقاء فـي املنزل واالأطفال 

واحليوانات االأليفة، خدمات مراقبة اأمن املنازل با�ستخدام اأجهزة اال�ست�سعار الال�سلكية 

واأجهزة  الفـيديو  واأجهزة  ال�سوت  واأجهزة  االإنذار  واأجهزة  احلركة  وكا�سفات  وال�سلكية 

الت�سغيل االآيل للمنزل واأجهزة ومعدات االأمان واالأمن، املراقبة االإلكرتونية لنظام االأمن 

املنزيل واملراقبة االأمنية خلدمات املباين للممتلكات ال�سكنية والتجارية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــم االأولويــــــــــــة: 84418 - تـــاريـــــــخ االأولويــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153837
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل )ما عدا  املحركات واملوتورات )ما عدا املركبات الربية(، و�سالت االآالت ومركبات 
املركبات الربية(، الروبوتات ال�سناعية، االآت تفقي�س البي�س، ماكينات البيع االتوماتيكية، 
الروبوتات التكتيكية، غ�ساالت ال�سحون، الفتاحات )املفاتيح( الكهربائية لالأبواب، االأقفال 

الكهربائية لالأبواب، مطاحن املطبخ الكهربائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/27 - بلــد 
)JM :االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153838
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التي تعمل بالعملة  اأنظمة االأجهزة  اأو ال�سور،  اإنتاج ال�سوت  اأجهزة ت�سجيل ونقل واإعادة 
اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  احلا�سبة  االآالت  للنقود،  الرا�سدة  االآالت  املعدنية، 
احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلريق، اأجهزة اإنذار احلريق، �سافرات اإنذار، بو�سالت القيا�س، 
الت�سغيلية،  احلا�سوب  اأجزاء  احلا�سوب،  ذاكرة  اأجهزة  امل�سجلة،  احلا�سوب  ت�سغيل  برامج 
الهاتف،  اأجهزة  ال�سوت،  اإنتاج  اإعادة  جهاز  ال�سوت،  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة 
اأجهزة راديو املركبات، م�سجالت الفـيديو، �سا�سات الفـيديو، هواتف الفـيديو، اأجهزة مراقبة 
الوزن،  واأدوات قيا�س  اأجهزة  القابلة لالرتداء،  الن�ساط  اأجهزة تعقب  بالفـيديو،  االأطفال 
اأجهزة التحكم بالت�سغيل االآيل للمنازل، اأجهزة االت�سال الال�سلكي لنقل ال�سوت اأو البيانات 
اأو ال�سور، اأجهزة اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت والبيانات، اأجهزة املعلومات التي تعمل بالتحكم 
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يدمج  ال�سوتي  بالتحكم  يعمل  م�ستقل  �سخ�سي  م�ساعد  جهاز  بذاتها،  القائمة  ال�سوتي 
االأجهزة  بال�سوت،  فـيها  التحكم  يتم  �سوت  مكربات  التطبيقات،  عرب  املقدمة  اخلدمات 
والت�سوير  الفوتوغرافـي  والت�سوير  امل�سح  باأعمال  العلمية والبحرية واخلا�سة  واالأدوات 
ال�سينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�سارة والتحقق 
)االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم اأجهزة لت�سجيل ونقل ومعاجلة وا�ستن�ساخ ال�سوت وال�سور 
الطول، معاجلات  لقيا�س  اأدوات  الوزن،  قيا�س  اآالت  الب�سري،  الفح�س  اأجهزة  والبيانات، 
االإ�سارات، اأجهزة واأدوات الإجراء اأو نقل اأو تبديل اأو توزيع اأو حتويل اأو جتميع اأو تخزين 
اأو تنظيم اأو التحكم فـي التيار الكهربائي، ناقالت البيانات املغناطي�سية الفارغة، حامالت 
البيانات املغناطي�سية امل�سجلة م�سبقا والتي ت�سم معلومات حول املو�سوعات ذات االهتمام 
العام للم�ستهلك، اأقرا�س ت�سجيل فارغة، الو�سائط الرقمية وبالتحديد اأ�سرطة الفـيديو 
اال�ستخدامات  متعددة  الرقمية  واالأقرا�س  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  م�سبقا  امل�سجلة 
واالأقرا�س  الرقمية  الفـيديو  واأقرا�س  للتنزيل  القابلة  والفـيديو  ال�سوت  وت�سجيالت 
الرقمية عالية الدقة التي ت�سم معلومات حول املو�سوعات ذات االهتمام العام للم�ستهلك، 
الروبوتات،  ن�س،  اإلى  الكالم  حتويل  وبرنامج  عليها  والتعرف  ال�سوتية  االأوامر  برنامج 
الروبوتات فـي هيئة  الذكاء اال�سطناعي،  ذات  الروبوتات  املنزيل،  الروبوتات لال�ستخدام 
االت�ساالت  برامج  بال�سوت،  املدعمة  الربامج  تطبيقات  اال�سطناعي،  الذكاء  ذات  ب�سر 
احلا�سوب  برامج  البحث،  حمرك  برنامج  والبيانات،  والفـيديو  ال�سوت  لنقل  الال�سلكية 
احلا�سوب  برامج  االألعاب،  واأجهزة  الال�سلكية  املحمولة  االأجهزة  فـي  للتحكم  امل�ستخدمة 
الإدارة املعلومات ال�سخ�سية، برامج احلا�سوب للو�سول اإلى قواعد البيانات على االإنرتنت 
واالألعاب  املتعددة  والو�سائط  والفـيديو  ال�سوت  حمتوى  واإلى  فـيها  والبحث  والت�سفح 
التطبيقات،  لتطوير  احلا�سوب  برامج  الربامج،  تطبيقات  واأ�سواق  الربامج  وتطبيقات 
وحفظها  عنها  والبحث  وتتبعها  ومراقبتها  املعلومات  اإلى  للو�سول  احلا�سوب  برامج 
والطلب  بالتجزئة  البيع  خدمات  تقدمي  فـي  ال�ستخدامها  احلا�سوب  برامج  وم�ساركتها، 
ملجموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية، برامج احلا�سوب امل�ستخدمة لالت�سال والتحكم 
اأو تي(، برامج احلا�سوب  باالأجهزة االإلكرتونية التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي 
لتو�سيل وت�سغيل ودمج ومراقبة واإدارة االأجهزة االإلكرتونية اال�ستهالكية املت�سلة بال�سبكة 
عرب ال�سبكات الال�سلكية، برامج احلا�سوب لالآخرين ال�ستخدامها فـي تطوير برامج الإدارة 
اأو تي(،  وتو�سيل وت�سغيل االأجهزة االإلكرتونية التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي 
برامج احلا�سوب ال�ستخدامها كواجهة برجمة تطبيقات )ايه بي اآي(، جمموعات تطوير 
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الربامج )ا�س دي كيه ا�س( التي تتكون من اأدوات تطوير برامج احلا�سوب لتطوير تو�سيل 
وال�سبكات  العاملية  احلا�سوب  �سبكات  عرب  الطبيعة  لغة  فهم  وتقنية  ال�سوتية  اخلدمات 
الال�سلكية و�سبكات االت�ساالت االإلكرتونية، جمموعات تطوير الربامج )ا�س دي كيه ا�س( 
التي تتكون من اأدوات تطوير برامج احلا�سوب لتطوير ا�ستخدام وقابلية الت�سغيل البيني 
واالألعاب  واالأنظمة  االإلكرتونية  االأجهزة  ت�ستخدمها  التي  التطبيقات  برجمة  لواجهات 
والتبادالت التي تتبادل البيانات عرب �سبكات االت�ساالت واالإنرتنت والتي تت�سل بالبيانات 
التي  ا�س(  كيه  دي  )ا�س  الربامج  تطوير  جمموعات  تبادلها،  وخدمات  �سحابيا  املخزنة 
اآي(  بي  )اإيه  تطبيقات  برجمة  كواجهة  ال�ستخدامها  الربامج  تطوير  اأدوات  من  تتكون 
املت�سلة  اال�ستهالكية  االإلكرتونية  باالأجهزة  املتعلقة  والتطبيقات  الربامج  الإن�ساء 
باالإنرتنت، واجهة برجمة التطبيقات )اإيه بي اآي( وبالتحديد الربامج التي ت�سهل تطوير 
تقدمي اخلدمات ال�سوتية واأدوات قدرات امل�ساعد ال�سخ�سي، برنامج تطبيقات احلا�سوب 
للتحكم فـي االأجهزة واالألعاب التي يتم التحكم فـيها بال�سوت ودجمها وت�سغيلها وربطها 
املحمولة ال�ستقبال ونقل  االإلكرتونية  االأجهزة  اأدوات تطوير برامج احلا�سوب،  واإدارتها، 
اأجهزة  اإلى االإنرتنت الال�سلكي،  وقراءة الن�سو�س وال�سور وال�سوت من خالل الو�سول 
التحكم عن بعد الأجهزة الت�سجيل، اأجهزة التحكم عن بعد، مفاتيح االإ�ساءة، اأجهزة التحكم 
باالإ�ساءة، اأجهزة التحكم الال�سلكية للمراقبة والتحكم عن بعد فـي عمل وو�سعية االأجهزة 
تعمل  التي  �سا�سات احلا�سوب  االأخرى،  وامليكانيكية  واالإلكرتونية  الكهربائية  االأنظمة  اأو 
باللم�س، م�سغالت ال�سوت الرقمية، م�سجالت ال�سوت، م�سغالت الفـيديو الرقمية، اأجهزة 
حممولة للت�سجيل، نقل وا�ستن�ساخ املو�سيقى وال�سور والفـيديو، اأجهزة واأدوات التدري�س 
الر�سائل،  توجيه  الإعادة  برنامج  الرقمية،  الكامريات  الكامريات،  االإلكرتونية،  والتعليم 
وت�سجيل  ومزامنة  اإنتاج  واإعادة  ملعاجلة  احلا�سوب  وبرامج  الت�سغيلية  احلا�سوب  اأجزاء 
الربامج  وعر�س  وت�سغيل  وا�ستقبال  معطيات  ونقل  ونقل  وحتميل  وتنزيل  وتنظيم 
التلفزيونية واالأفالم والن�سو�س وال�سور والو�سائط الرقمية والو�سائط املتعددة وملفات 
ال�سوت والفـيديو والبيانات، برامج احلا�سوب للو�سول اإلى املعلومات حول املو�سوعات ذات 
احلا�سوب  برامج  وم�ساركتها،  وحفظها  عنها  والبحث  وتتبعها  ومراقبتها  العام  االهتمام 
برامج  املخ�س�سة،  )التلفزيون(  التفاعلية  التلفزيونية  للربامج  الطرفـية  واالأجهزة 
احلا�سوب واالأجهزة الطرفـية ال�ستخدامها فـي عر�س ومعاجلة الو�سائط املرئية والر�سوم 
املتحركة  والر�سوم  التو�سيحية  والر�سوم  الفوتوغرافـية  وال�سور  والن�سو�س  البيانية 
االجتماعي،  وللتوا�سل  ال�سوتية  والبيانات  االأفالم  ولقطات  الفـيديو  ومقاطع  الرقمية 
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فـيها،  والبحث  وت�سفحها  االإنرتنت  على  البيانات  قواعد  اإلى  للو�سول  احلا�سوب  برامج 
الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب لتوفـري ات�سال هاتفـي متكامل مع �سبكات  اأجزاء احلا�سوب 
التحكم  معلومات  فـي  للتحكم  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برامج  املحو�سبة،  العاملية  املعلومات 
ال�سوتي امل�ستقلة واأجهزة امل�ساعد ال�سخ�سي، برامج احلا�سوب لال�ستخدام املتعلق بخدمة 
بطلب  للم�ستخدمني  لل�سماح  بحث  من�سات  يوفر  مما  الرقمي  املحتوى  فـي  اال�سرتاك 
وتنزيل  وتوزيع  وتاأليف  الإن�ساء  احلا�سوب  برامج  وا�ستقباله،  الرقمية  الو�سائط  حمتوى 
ونقل وا�ستقبال وت�سغيل وتن�سيق وحترير وا�ستخراج وت�سفـري وفك ت�سفـري وحتويل وعر�س 
وتخزين وتنظيم الن�سو�س واالأعمال املرئية واالأعمال ال�سوتية واالأعمال ال�سمع ب�سرية 
واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات والوثائق وامل�سنفات االإلكرتونية وحمتوى الو�سائط 
املتعددة، برامج احلا�سوب التي تتيح تنزيل املحتوى والن�سو�س واالأعمال املرئية واالأعمال 
ال�سوتية واالأعمال ال�سمع ب�سرية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات والوثائق وامل�سنفات 
ا�ستهالكية  اإلكرتونية  اأجهزة  اأي  اأو  احلا�سوب  جهاز  على  اإليها  والو�سول  االإلكرتونية 
حممولة اأخرى، برامج احلا�سوب لنقل وم�ساركة وا�ستقبال وتنزيل ونقل معطيات وعر�س 
ال�سمع ب�سرية  ال�سوتية واالأعمال  املرئية واالأعمال  ونقل املحتوى والن�سو�س واالأعمال 
االأجهزة  عرب  االإلكرتونية  واالأعمال  والوثائق  وامللفات  والبيانات  االأدبية  واالأعمال 
االت�ساالت،  و�سبكات  العاملي  احلا�سوب  و�سبكات  احلا�سوب  واأجهزة  املحمولة  االإلكرتونية 
ال�سخ�سي،  التعرف  برنامج  امليكروفونات،  ال�سخ�سية،  ا�سرتيو  �سوت  مكربات  اأجهزة 
ال�سوتي،  التعرف  برنامج  الرعاية،  لتقدمي  الروبوتات  االأمنية،  للمراقبة  الروبوتات 
برنامج التعرف على الوجه، برامج الربيد االإلكرتوين والر�سائل، برامج احلا�سوب لتن�سيق 
وحتويل املحتوى والن�سو�س واالأعمال املرئية واالأعمال ال�سوتية واالأعمال ال�سمع ب�سرية 
واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات وامل�ستندات وامل�سنفات االإلكرتونية اإلى �سيغة متوافقة 
املعلومات  الإدارة  احلا�سوب  برامج  احلا�سوب،  واأجهزة  املحمولة  االإلكرتونية  االأجهزة  مع 
ال�سخ�سية وللو�سول اإلى حمتوى ال�سوت والو�سائط املتعددة واالألعاب وتطبيقات الربامج 
وت�سفحها والبحث فـيها، برامج االأوامر ال�سوتية والتعرف عليها وبرامج حتويل الكالم 
املتمثلة تطبيق  للتنزيل  القابلة  الربامج  بال�سوت،  املدعمة  الربامج  اإلى ن�س وتطبيقات 
اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة  من  غريها  اأو  احلا�سوب  الأجهزة  املحمول  الهاتف 
املحمولة، برامج احلا�سوب لتو�سيل الروبوتات وت�سغيلها ودجمها والتحكم فـيها واإدارتها، 
الروبوتات املتوافقة مع االأجهزة االإلكرتونية االأخرى، برامج األعاب احلا�سوب للروبوتات، 
برامج احلا�سوب فـي جمال نقل وعر�س الن�س وال�سورة وال�سوت، برنامج ملراقبة االت�سال 
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املوؤمتتة،  املاكينات  واأنظمة  االإلكرتونية  واالأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة  بني  فـيه  والتحكم 
منتجات املراقبة االإلكرتونية بالفـيديو وبالتحديد املكونات االإلكرتونية الأنظمة االأمن، 
لال�ستخدام  املحمولة  واالآالت  امل�ستقلة  الذكية  املركبات  مع  لال�ستخدام  مالحة  برنامج 
فـيما يتعلق باالأجهزة التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، برامج لال�ستخدام 
لال�ستخدام  املحمولة  واالآالت  امل�ستقلة  الذكية  املركبات  ونطاق  املوقع  ومراقبة  تتبع  فـي 
اأو تي(، االأنظمة واملعدات  فـيما يتعلق باالأجهزة التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي 
واالأدوات االإلكرتونية وبالتحديد برنامج حمرك ال�سلوك وبرامج حمرك حتديد املواقع 
اال�ست�سعار  واأجهزة  الديناميكية  الذكية  والربجميات  املواقع  حتديد  ا�ست�سعار  واأجهزة 
لال�ستخدام فـيما يتعلق باالأجهزة التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، اأجهزة 
املراقبة االإلكرتونية املوؤمتتة القائمة بذاتها والتي ميكن ن�سرها جلمع االأدلة اأو املعلومات 
اأجهزة  من  غريها  اأو  الداخلي  االت�سال  واأنظمة  االت�ساالت  راديو  اأجهزة  اال�ستخبارية، 
نظام  الليلية،  الروؤية  توفر  التي  واملعدات  االأجهزة  االت�ساالت،  ل�سبكات  وا�ستقبال  اإر�سال 
االإنذار وحامل وجهاز تثبيت الكامريا، كا�سفات املخاطر البيئية وبالتحديد االأجهزة التي 
واحلركة  احلرارة  ودرجة  وال�سخونة  الرطوبة  وم�ستويات  املاء  وجود  وت�سجل  تك�سف 
وال�سوت، اأجهزة مراقبة احليوانات االأليفة واالأطفال، تطبيقات الربامج والربامج التي 
تتيح للم�ستخدمني بالتعرف على االأ�سخا�س االآخرين والتوا�سل معهم، برامج احلا�سوب 
امل�ساعد  واأجهزة  بذاتها  القائمة  ال�سوتي  التحكم  معلومات  فـي  للتحكم  امل�ستخدمة 

ال�سخ�سي، برامج احلا�سوب للمراقبة والتحليل عن بعد.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153839
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وحدات االإ�ساءة املت�سلة باملنازل الذكية وتركيبات التدفئة وتركيبات توليد البخار وتنظيم 
واملجففات  والغ�ساالت  ال�سحون  وغ�ساالت  واملربدات  املايكرويف  واأجهزة  الرتمو�ستات 
واملكان�س االآلية، اأنظمة وحدات �سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء املت�سلة باملنازل 
ومزودات  دي(  اإي  )ال  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  ال�سمامات  وحدات  وبالتحديد  الذكية 
الطاقة واالأ�سالك، وحدات االإ�ساءة املت�سلة باملنازل الذكية للخزائن واملخازن وم�ساحات 
التيار  انقطاع  عند  لال�ستخدام  االإ�ساءة  اأنظمة  واخلزانات،  والرفوف  واحلظائر  العمل 
وبالتحديد  الكهربائية  االإ�ساءة  برتكيبات  املتمثلة  الذكية  باملنازل  املت�سلة  الكهربائي 
االإ�ساءة االحتياطية االآمنة عند حدوث خلل فـي التيار الكهربائي املت�سل باملنازل الذكية، 
االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه 
والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  االإ�ساءة  فاي،  بالواي  املدعمة  ال�سحية  واالأغرا�س 
بال�سبكة  املدعمة  ال�سحية  واالأغرا�س  املياه  واإمدادات  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد 
املدعمة  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  وحدات  اأنظمة  لالأ�سياء،  املعلوماتية 
بالواي فاي وبالتحديد وحدات ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء )ال اإي دي( ومزودات 
واحلظائر  العمل  وم�ساحات  واملخازن  للخزائن  االإ�ساءة  وحدات  واالأ�سالك،  الطاقة 
والرفوف واخلزانات املدعمة بالواي فاي، اأنظمة االإ�ساءة لال�ستخدام عند انقطاع التيار 
الكهربائي املدعمة بالواي فاي وبالتحديد االإ�ساءة االآمنة االحتياطية عند حدوث خلل 
الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  وحدات  فاي،  بالواي  املدعمة  الكهربائي  التيار  فـي 
الثنائية  ال�سمامات  وحدات  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  لل�سوء 
الباعثة لل�سوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة واالأ�سالك، وحدات االإ�ساءة للخزائن واملخازن 
لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  واخلزانات  والرفوف  واحلظائر  العمل  وم�ساحات 
االإ�ساءة  برتكيبات  املتمثلة  الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  لال�ستخدام  االإ�ساءة  اأنظمة 
الكهربائية املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء وبالتحديد االإ�ساءة االآمنة االحتياطية 
تركيبات  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  الكهربائي  التيار  فـي  خلل  حدوث  عند 
املدعمة  ال�سقف  االإ�ساءة ومراوح  بالواي فاي، تركيبات  املدعمة  ال�سقف  االإ�ساءة ومراوح 
االإ�ساءة  الذكية،  ال�سقف  الذكية، مراوح  االإ�ساءة  تركيبات  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة 
والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س 
ال�سحية التي ت�ستجيب لل�سوت، اأنظمة وحدات �سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء 
التي ت�ستجيب لل�سوت وبالتحديد وحدات ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء )ال اإي دي( 
ومزودات الطاقة واالأ�سالك، وحدات االإ�ساءة للخزائن واملخازن وم�ساحات العمل واحلظائر 
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انقطاع  عند  لال�ستخدام  االإ�ساءة  اأنظمة  لل�سوت،  ت�ستجيب  التي  واخلزانات  والرفوف 
التيار الكهربائي املتمثلة برتكيبات االإ�ساءة الكهربائية التي ت�ستجيب لل�سوت وبالتحديد 
االإ�ساءة االآمنة االحتياطية عند حدوث خلل فـي التيار الكهربائي التي ت�ستجيب لل�سوت، 
امل�سابيح الوم�سية الذكية، م�سابيح االإنارة املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء، امل�سابيح 
الوم�سية املدعمة بالواي فاي، امل�سابيح الوم�سية التي ت�ستجيب لل�سوت، االأ�سواء املدعمة 
االأ�سقف  واأ�سواء  الهوائية  الدراجات  اأ�سواء  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة 
واأ�سواء االأعياد الكهربائية واالأ�سواء الليلية الكهربائية واأعمدة وحدات االإنارة والرثيات 
واالأ�سواء التي تعلق على اجلدران واأ�سواء القراءة، االأ�سواء املدعمة بالواي فاي وبالتحديد 
اأ�سواء الدراجات الهوائية واأ�سواء االأ�سقف واأ�سواء االأعياد الكهربائية واالأ�سواء الليلية 
واأ�سواء  التي تعلق على اجلدران  االإنارة والرثيات واالأ�سواء  واأعمدة وحدات  الكهربائية 
واأ�سواء  الهوائية  الدراجات  اأ�سواء  وبالتحديد  لل�سوت  ت�ستجيب  التي  االأ�سواء  القراءة، 
االأ�سقف واأ�سواء االأعياد الكهربائية واالأ�سواء الليلية الكهربائية واأعمدة وحدات االإنارة 
والرثيات واالأ�سواء التي تعلق على اجلدران واأ�سواء القراءة، وحدات االإ�ساءة اخلارجية 
االأر�س  فـي  املثبتة  االأر�سفة  اأ�سواء  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة 
اجلدران  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  االإ�ساءة  ووحدات  الكهربائية  االإنارة  وم�سابيح 
واأنابيب االإ�ساءة وامل�سابيح لال�ستخدام اخلارجي ووحدات االإ�ساءة اخلارجية التي تعمل 
وتركيبات  االأوتوماتيكية  البيع  ماكينات  وم�سابيح  وجتهيزاتها  ال�سم�سية  الطاقة  على 
اخلارجية  االإ�ساءة  وحدات  والنقالة،  املتحركة  االإ�ساءة  واأبراج  الطبيعية  املناظر  اإ�ساءة 
االإنارة  وم�سابيح  االأر�س  فـي  املثبتة  االأر�سفة  اأ�سواء  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة 
االإ�ساءة  واأنابيب  اجلدران  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  االإ�ساءة  ووحدات  الكهربائية 
الطاقة  على  تعمل  التي  اخلارجية  االإ�ساءة  ووحدات  اخلارجي  لال�ستخدام  وامل�سابيح 
املناظر  اإ�ساءة  وتركيبات  االأوتوماتيكية  البيع  ماكينات  وم�سابيح  وجتهيزاتها  ال�سم�سية 
ت�ستجيب  التي  اخلارجية  االإ�ساءة  وحدات  والنقالة،  املتحركة  االإ�ساءة  واأبراج  الطبيعية 
الكهربائية  االإنارة  وم�سابيح  االأر�س  فـي  املثبتة  االأر�سفة  اأ�سواء  وبالتحديد  لل�سوت 
وامل�سابيح  االإ�ساءة  واأنابيب  اجلدران  على  املعلق  للم�سباح  احلاملة  االإ�ساءة  ووحدات 
ال�سم�سية  الطاقة  على  تعمل  التي  اخلارجية  االإ�ساءة  ووحدات  اخلارجي  لال�ستخدام 
الطبيعية  املناظر  اإ�ساءة  وتركيبات  االأوتوماتيكية  البيع  ماكينات  وم�سابيح  وجتهيزاتها 
واأبراج االإ�ساءة املتحركة والنقالة، امل�سابيح االإلكرتونية وم�سابيح الزيت املدعمة بال�سبكة 
املعلوماتية لالأ�سياء، امل�سابيح االإلكرتونية وم�سابيح الزيت املدعمة بالواي فاي، امل�سابيح 
االإلكرتونية وم�سابيح الزيت التي ت�ستجيب لل�سوت، امل�سابيح املدعمة بال�سبكة املعلوماتية 
الكهربائية وم�سابيح االأ�سواء  ال�سوء  ال�سوئية وم�سابيح  امل�سابيح  لالأ�سياء وبالتحديد 
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وم�سابيح اأ�سواء فلور�سنت الكهربائية وم�سابيح اأ�سواء الهالوجني وامل�سابيح الكهربائية 
الكهربائية  وامل�سابيح  لل�سوء  الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  ووحدات  املتوهجة 
ال�سوء  وم�سابيح  ال�سوئية  امل�سابيح  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  امل�سابيح  امل�سغرة، 
اأ�سواء  وم�سابيح  الكهربائية  فلور�سنت  اأ�سواء  وم�سابيح  االأ�سواء  وم�سابيح  الكهربائية 
الباعثة  الثنائية  االإ�ساءة  �سمامات  ووحدات  املتوهجة  الكهربائية  وامل�سابيح  الهالوجني 
وبالتحديد  لل�سوت  ت�ستجيب  التي  امل�سابيح  امل�سغرة،  الكهربائية  وامل�سابيح  لل�سوء 
اأ�سواء  وم�سابيح  االأ�سواء  وم�سابيح  الكهربائية  ال�سوء  وم�سابيح  ال�سوئية  امل�سابيح 
فلور�سنت الكهربائية وم�سابيح اأ�سواء الهالوجني وامل�سابيح الكهربائية املتوهجة ووحدات 
�سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء وامل�سابيح الكهربائية امل�سغرة، االأجهزة املنزلية 
ومعدات  الكهربائية  احلرارية  االأفران  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة 
الطهي  واأفران  املايكروويف  واأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري  التحكم 
العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز  واأفران 
وبالبخار وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل املتمثلة مبجففات 
املالب�س واأجهزة التخل�س من الرطوبة واأجهزة �سبط الرطوبة ومكيفات الهواء وال�سخانات 
وبالتحديد �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
االأجهزة  التجاري،  لال�ستعمال  الكهربائية  وال�سخانات  االأطفال  لزجاجات  الكهربائية 
التحكم  ومعدات  الكهربائية  احلرارية  االأفران  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  املنزلية 
واأفران  الطهي  واأفران  املايكروويف  اأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري 
وبالبخار  العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز 
وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل على �سكل جمففات املالب�س 
وال�سخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �سبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة 
وبالتحديد �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
االأجهزة  التجاري،  لال�ستعمال  الكهربائية  وال�سخانات  االأطفال  لزجاجات  الكهربائية 
التحكم  ومعدات  الكهربائية  احلرارية  االأفران  وبالتحديد  �سوتيا  تعمل  التي  املنزلية 
واأفران  الطهي  واأفران  املايكروويف  واأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري 
وبالبخار  العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز 
وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل املتمثلة مبجففات املالب�س 
وال�سخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �سبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة 
وحتديدا �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
االأجهزة  التجاري،  لال�ستعمال  الكهربائية  وال�سخانات  االأطفال  لزجاجات  الكهربائية 
الكهربائية  الفناء  �سخانات  وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  املنزلية 
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وال�سخانات  للفناء  الغاز  املنزلية و�سخانات  الكهربائية لالأغرا�س  االإ�سعاعية  وال�سخانات 
وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  املنزلية  االأجهزة  املاء،  و�سخانات  املحمولة  الكهربائية 
�سخانات الفناء الكهربائية وال�سخانات االإ�سعاعية الكهربائية لالأغرا�س املنزلية و�سخانات 
الغاز للفناء وال�سخانات الكهربائية املحمولة و�سخانات املاء، االأجهزة املنزلية التي تعمل 
�سوتيا وبالتحديد �سخانات الفناء الكهربائية وال�سخانات االإ�سعاعية الكهربائية لالأغرا�س 
املنزلية و�سخانات الغاز للفناء وال�سخانات الكهربائية املحمولة و�سخانات املاء، حم�سرات 
اخلبز املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واملتمثلة مباكينات حت�سري اخلبز، حم�سرات 
التي  اخلبز  حم�سرات  اخلبز،  حت�سري  مباكينات  واملتمثلة  فاي  بالواي  املدعمة  اخلبز 
ت�ستجيب لل�سوت واملتمثلة مباكينات حت�سري اخلبز، اآالت �سنع البوظة الكهربائية املدعمة 
اآالت  فاي،  بالواي  املدعمة  الكهربائية  البوظة  �سنع  اآالت  لالأ�سياء،  املعلوماتية  بال�سبكة 
بال�سبكة  املدعمة  )للطهي(  ال�ساخنة  االأطباق  لل�سوت،  ت�ستجيب  التي  البوظة  �سنع 
املعلوماتية لالأ�سياء، االأطباق ال�ساخنة )للطهي( املدعمة بالواي فاي، االأطباق ال�ساخنة 
)للطهي( التي ت�ستجيب لل�سوت، االأجهزة الكهربائية املدعمة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء 
وبالتحديد معدات الطهي بال�سغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي الكهربائية 
واملواقد الكهربائية املكونة من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي 
القهوة  حت�سري  واآالت  الكهربائية  النب  حبوب  ومطحنة  التنظيف  ذاتية  الكهربائية 
الكهربائية  )الفطائر(  الوافلز  �سنع  واآالت  الكهربائية  القهوة  وغاليات  الكهربائية 
وال�سوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع م�سدر حراري وحمم�سات ال�سطائر الكهربائية 
واملحم�سات الكهربائية واالأباريق الكهربائية وال�سخانات الكهربائية بالتغطي�س وال�سخانات 
فاي  بالواي  املدعمة  الكهربائية  االأجهزة  التعقيم،  واأجهزة  االأطفال  لطعام  الكهربائية 
وبالتحديد معدات الطهي بال�سغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي الكهربائية 
واملواقد الكهربائية املكونة من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي 
القهوة  حت�سري  واآالت  الكهربائية  النب  حبوب  ومطحنة  التنظيف  ذاتية  الكهربائية 
وال�سوايات  الكهربائية  الوافلز  �سنع  واآالت  الكهربائية  القهوة  وغاليات  الكهربائية 
الكهربائية وقدور الفوندو مع م�سدر حراري وحمم�سات ال�سطائر الكهربائية واملحم�سات 
الكهربائية واالأباريق الكهربائية وال�سخانات الكهربائية بالتغطي�س وال�سخانات الكهربائية 
لطعام االأطفال واأجهزة التعقيم، االأجهزة الكهربائية التي ت�ستجيب لل�سوت وبالتحديد 
معدات الطهي بال�سغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي الكهربائية واملواقد 
الكهربائية املكونة من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي الكهربائية 
ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب النب الكهربائية واآالت حت�سري القهوة الكهربائية وغاليات 
القهوة الكهربائية واآالت �سنع الوافلز الكهربائية وال�سوايات الكهربائية وقدور الفوندو 
واالأباريق  الكهربائية  واملحم�سات  الكهربائية  ال�سطائر  وحمم�سات  حراري  م�سدر  مع 
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االأطفال  لطعام  الكهربائية  وال�سخانات  بالتغطي�س  الكهربائية  وال�سخانات  الكهربائية 
وبالتحديد  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  املدعمة  الكهربائية  االأجهزة  التعقيم،  واأجهزة 
اآالت �سنع اللنب الكهربائية وال�سفائح ال�ساخنة الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية 
ال�ساونا للوجه  لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية واالأوتوماتيكية واأجهزة 
واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية 
ال�سعر واالآالت الكهربائية  وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية وجمففات 
الكهربائية  القهوة  وم�سافـي  القهوة  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو  لتح�سري 
االآالت  من  كاأجزاء  الورق  من  امل�سنوعة  غري  القهوة  )مر�سحات(  م�سافـي  فـي  املتمثلة 
الكهربائية لتح�سري القهوة واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية 
االأرز واالأباريق  الكهربائية لطبخ  القهوة واملواقد  باآالت حت�سري  املتمثلة  املوكا  لتح�سري 
الكهربائية  واملراوح  طبية  لغايات  املخ�س�سة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية 
اآالت  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  الكهربائية  االأجهزة  العميقة،  الكهربائية  واملقايل 
الكهربائية  واملواقد  )للطهي(  الكهربائية  ال�ساخنة  وال�سفائح  الكهربائية  اللنب  �سنع 
ال�ساونا للوجه  لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية واالأوتوماتيكية واأجهزة 
واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية 
ال�سعر واالآالت الكهربائية  وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية وجمففات 
الكهربائية  القهوة  وم�سافـي  القهوة  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو  لتح�سري 
االآالت  من  كاأجزاء  الورق  من  امل�سنوعة  غري  القهوة  )مر�سحات(  م�سافـي  فـي  املتمثلة 
الكهربائية لتح�سري القهوة واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية 
االأرز واالأباريق  الكهربائية لطبخ  القهوة واملواقد  باآالت حت�سري  املتمثلة  املوكا  لتح�سري 
الكهربائية  واملراوح  طبية  لغايات  املخ�س�سة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية 
واملقايل الكهربائية العميقة، االأجهزة الكهربائية التي ت�ستجيب لل�سوت وبالتحديد اآالت 
الكهربائية  واملواقد  )للطهي(  الكهربائية  ال�ساخنة  وال�سفائح  الكهربائية  اللنب  �سنع 
ال�ساونا للوجه  لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية واالأوتوماتيكية واأجهزة 
واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية 
ال�سعر واالآالت الكهربائية  وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية وجمففات 
الكهربائية  القهوة  وم�سافـي  القهوة  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو  لتح�سري 
االآالت  من  كاأجزاء  الورق  من  امل�سنوعة  غري  القهوة  )مر�سحات(  م�سافـي  فـي  املتمثلة 
الكهربائية لتح�سري القهوة واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية 
االأرز واالأباريق  الكهربائية لطبخ  القهوة واملواقد  باآالت حت�سري  املتمثلة  املوكا  لتح�سري 
الكهربائية  واملراوح  طبية  لغايات  املخ�س�سة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية 
اأجهزة االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد  واملقايل الكهربائية العميقة، 
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االإ�ساءة  اأجهزة  وبالتحديد  ال�سحية  واالأغرا�س  املياه  واإمدادات  والتهوية  والتجفـيف 
والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س 
املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  ال�سحية 
لالأ�سياء واال�ستجابة �سوتيا، وحدات �سمامات االإ�ساءة الثنائية الباعثة لل�سوء وبالتحديد 
وحدات ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة واالأ�سالك املزودة 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
والرفوف  واحلظائر  العمل  وم�ساحات  واملخازن  للخزائن  االإ�ساءة  وحدات  ال�سوتية، 
واخلزانات املزودة بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية 
لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتيه، اأنظمة االإ�ساءة لال�ستخدام عند انقطاع التيار الكهربائي 
املتمثلة برتكيبات االإ�ساءة الكهربائية وبالتحديد االإ�ساءة االآمنة االحتياطية عند حدوث 
مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  الكهربائي  التيار  فـي  خلل 
وتوليد  والتدفئة  االإ�ساءة  اأجهزة  ال�سوتية،  واال�ستجابة  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة 
البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واالأغرا�س ال�سحية املزودة 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  ال�سقف  ومراوح  االإ�ساءة  تركيبات  ال�سوتية، 
ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتية، امل�سابيح الوم�سية 
لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة 
واال�ستجابة ال�سوتية، االأجهزة املنزلية وبالتحديد االأفران احلرارية الكهربائية ومعدات 
الطهي  واأفران  املايكروويف  واأفران  الكهربائية  واملقايل  النبيذ  باأقبية  احلراري  التحكم 
العادي  الطهي  واأفران  فقط  العلوية  الطبقة  من  املكونة  الغاز  ومواقد  اخلبز  واأفران 
وبالبخار وماكينات �سنع الثلج والربادات والثالجات ون�سافات الغ�سيل املتمثلة مبجففات 
املالب�س واأجهزة التخل�س من الرطوبة واأجهزة �سبط الرطوبة ومكيفات الهواء وال�سخانات 
وبالتحديد �سخانات امل�سروبات الكهربائية و�سخانات طعام االأطفال الكهربائية وال�سخانات 
الكهربائية لزجاجات االأطفال وال�سخانات الكهربائية لال�ستعمال التجاري املزودة بربامج 
واال�ستجابة  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة  ت�سغيلية  حا�سوب  واأجزاء  حا�سوب 
ال�سوتية، االأجهزة املنزلية وبالتحديد �سخانات الفناء الكهربائية وال�سخانات االإ�سعاعية 
املحمولة  الكهربائية  وال�سخانات  للفناء  الغاز  و�سخانات  املنزلية  لالأغرا�س  الكهربائية 
و�سخانات املاء املزودة بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية 
لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتية، حم�سرات اخلبز واملتمثلة مباكينات حت�سري اخلبز املزودة 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
ال�سوتية، اآالت �سنع البوظة الكهربائية املزودة بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية 
الهواء  تنقية  روبوتات  ال�سوتية،  واال�ستجابة  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة  مرتبطة 
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واملواقد  بال�سغط  الطهي  معدات  وبالتحديد  الكهربائية  االأجهزة  املنزلية،  لالأغرا�س 
الطبقة  من  املكونة  الكهربائية  واملواقد  الكهربائية  الطهي  واأفران  البطيئة  الكهربائية 
ومطحنة  التنظيف  ذاتية  الكهربائية  الطهي  واأفران  الكهربائية  واملواقد  فقط  العلوية 
الكهربائية  القهوة  وغاليات  الكهربائية  القهوة  حت�سري  واآالت  الكهربائية  النب  حبوب 
واآالت �سنع الوافلز الكهربائية وال�سوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع م�سدر حراري 
وحمم�سات ال�سطائر الكهربائية واملحم�سات الكهربائية واالأباريق الكهربائية وال�سخانات 
املزودة  التعقيم  واأجهزة  االأطفال  لطعام  الكهربائية  وال�سخانات  بالتغطي�س  الكهربائية 
بربامج حا�سوب واأجزاء حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة 
ال�سوتية، االأجهزة الكهربائية وبالتحديد اآالت �سنع اللنب الكهربائية وال�سفائح ال�ساخنة 
الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية لطهي البي�س واآالت حت�سري القهوة الكهربائية 
واالأوتوماتيكية واأجهزة ال�ساونا للوجه واأ�سواء االأ�سعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه 
الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية وو�سادات الت�سخني غري املخ�س�سة الأغرا�س طبية 
وجمففات ال�سعر واالآالت الكهربائية لتح�سري االإ�سربي�سو واالآالت الكهربائية لتح�سري 
القهوة وم�سافـي القهوة الكهربائية املتمثلة فـي م�سافـي )مر�سحات( القهوة غري امل�سنوعة 
الكهربائية لتح�سري  القهوة واالآالت  الكهربائية لتح�سري  االآالت  الورق كاأجزاء من  من 
واملواقد  القهوة  حت�سري  باآالت  املتمثلة  املوكا  لتح�سري  الكهربائية  واالآالت  االإ�سربي�سو 
الكهربائية لطبخ االأرز واالأباريق الكهربائية والبطانيات الكهربائية غري املخ�س�سة لغايات 
واأجزاء  حا�سوب  بربامج  املزودة  العميقة  الكهربائية  واملقايل  الكهربائية  واملراوح  طبية 

حا�سوب ت�سغيلية مرتبطة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء واال�ستجابة ال�سوتية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقـــــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريـــــــخ االأولويـــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153840
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركبات النقل االآيل، الروبوتات ذاتية القيادة،، ال�سيارات االآلية، الطبول االآلية، املركبات 
االآلية وبالتحديد املركبات االآلية املبتكرة، جهاز تثبيت الكامريا للمركبات، اأجزاء املركبات 
وحمركات  القيادة  واأحزمة  الربط  وق�سبان  املعادالت  وبالتحديد  واك�س�سواراتها  االلية 
الديزل وغري الديزل واملحاور وترو�س القيادة ووحدات التوجيه والزجاج االأمامي ولوحات 
اجلري وواقيات الطني والعجالت و�سال�سل االإطارات وامل�سدات وناقالت احلركة، العربات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريــــــــخ االأولويــــــــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153841
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االألعاب، اأجهزة اللعب، األعاب احليوانات االأليفة، ال�سطرجن، لعبة الروبوتات، اأحذية تزلج، 
ال�سيارات، م�سارب  األعاب  املقطوعة،  ال�سور  اأحاجي  الذكية،  الروبوت  األعاب  ال�سيد،  عدة 

التن�س، األعاب الروبوت املتحولة، األعاب مركبات الروبوت املتحولة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريــــــــخ االأولويـــــــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153842
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ل�سلع  الرتويج  وبالتحديد  والت�سويق  واالإعالن  الدعاية  خدمات  واالإعالن،  الدعاية 
با�ستالم  املتعلقة  اخلدمات  وبالتحديد  الطلبات  ا�ستيفاء  خدمات  االآخرين،  وخدمات 
ال�سلع  اختيار  فـي  امل�ساعدة  بغر�س  املنتجات  عن  معلومات  توفـري  وجتهيزها،  الطلبات 
اال�ستهالكية العامة لتلبية احتياجات امل�ستهلك، توفـري خدمات حت�سني حمرك البحث، 
مقارنة خدمات الت�سوق وبالتحديد ترويج �سلع وخدمات االآخرين، اإدارة قاعدة البيانات 
املتاحة  االأخرى  وامل�سادر  واملواقع  للمعلومات  فهار�س  اإن�ساء  امللفات،  واإدارة  احلا�سوبية 
االت�ساالت  و�سبكات  االإلكرتونية  ال�سبكات  من  وغريها  العاملية  احلوا�سيب  �سبكات  على 
اال�ستهالكية  ال�سلع  اختيار  بغر�س  اال�ستهالكية  ال�سلع  عن  معلومات  توفـري  لالآخرين، 
للم�ستهلكني  والن�سائح  التجارية  املعلومات  امل�ستهلك،  وموا�سفات  لتلبية حاجات  العامة 
والتو�سيات  واملراجعات  التقييمات  لن�سر  االإنرتنت  مل�ستخدمي  فر�س  توفـري  وبالتحديد 
اخلط  على  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات  اال�ستهالكية،  املنتجات  من  وا�سعة  ملجموعة 
متاجر  خدمات  لالآخرين،  اال�ستهالكية  ال�سلع  من  وا�سعة  جمموعة  ت�سم  التي  مبا�سرة 
لالآخرين، خدمات  اال�ستهالكية  ال�سلع  وا�سعة من  ت�سم جمموعة  التي  بالتجزئة  البيع 
اال�ستهالكية  والب�سائع  اال�ستهالكية  االإلكرتونيات  جمال  فـي  بالتجزئة  البيع  متاجر 
العامة ومعدات االأمن واملراقبة واملعدات ال�سمع ب�سرية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة 
التي ت�سم جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية، خدمات متاجر البيع بالتجزئة فـيما 
يتعلق بالروبوتات واالأجهزة والربامج ال�ستخدامها فـي ربط ومراقبة االأجهزة االإلكرتونية 
التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي( واأجهزة املراقبة املنزلية والبيئية والتحكم 
واالأمتتة واأجهزة املراقبة االأمنية واأنظمة مراقبة االإنذار واالأجهزة والربامج احلا�سوبية 
والتحكم  املراقبة  لت�سهيل  االأجهزة  بني  واملعلومات  البيانات  ونقل  بتقا�سم  ت�سمح  التي 
والت�سغيل االآيل ملعدات جتهيز البيانات فـي املنازل والبيئة ومعدات معاجلة البيانات واأجهزة 
القائمة  املعلومات  واأجهزة  للمنازل  االآيل  بالت�سغيل  التحكم  واأجهزة  الداخلي  االت�سال 
بذاتها التي تعمل عرب التحكم بال�سوت واأجهزة التحكم االأمنية واأجهزة ومعدات الت�سوير 
الفوتوغرافـي واالأجهزة واملعدات الب�سرية واأجهزة ت�سجيل اأو بث اأو ا�ستن�ساخ ال�سوت اأو 
ال�سور واأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب ملعاجلة وا�ستن�ساخ وتن�سيق وتزامن 
وت�سجيل وتنظيم وتنزيل وحتميل ونقل ونقل معطيات وبث وا�ستقبال وت�سغيل وم�ساهدة 
ال�سور وال�سوت والفـيديو وملفات البيانات واأجهزة االت�سال لنقل ال�سوت اأو البيانات اأو 
ال�سور واأجهزة اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت والبيانات وبرامج احلا�سوب واالأقفال االإلكرتونية 
واأجهزة ا�ست�سعار احلركة واأجهزة ا�ست�سعار االإنذار واأجهزة اال�ست�سعار والك�سف وال�سماعات 
و�سا�سات الفـيديو والكامريات االأمنية وكامريات الفـيديو ملراقبة اأماكن االإقامة واملباين 
والت�سغيل  والتحكم  للمراقبة  الال�سلكية  التحكم  واأجهزة  الداخلية واخلارجية  التجارية 
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االآيل عن بعد واأجهزة نقل معطيات الفـيديو وت�سجيل الفـيديو واأجهزة ا�ستقبال الفـيديو 
والكامريات والكامريات االإلكرتونية واالأجهزة واملعدات التي توفر الروؤية الليلية وقواعد 
تك�سف  التي  االأجهزة  وبالتحديد  البيئية  املخاطر  ك�سف  واأجهزة  الكامريات  وحوامل 
والن�ساط  واحلركة  احلرارة  ودرجة  واحلرارة  الرطوبة  وم�ستويات  املياه  وجود  وت�سجل 
وال�سوت ومعدات وكامريات الدائرة التلفزيونية املغلقة واالأ�سواء االأمنية و�سا�سات مراقبة 
االأمنية  والربامج  االأليفة  احليوانات  م�ساهدة  ووحدات  واالأطفال  االأليفة  احليوانات 
وبرامج احلا�سوب وبرامج التطبيقات ملراقبة والتحكم والت�سغيل االآيل فـي املنازل والبيئة 
وجمموعات تطوير الربامج )ا�س دي كيه( املوؤلفة من برامج احلا�سوب لتطوير واإ�ستخدام 
االأجهزة  ت�ستخدمها  التي  اآي(  بيه  )ايه  التطبيقات  برجمة  لواجهات  امل�سرتك  والعمل 
االإلكرتونية واالأنظمة والتبادالت التي تتبادل البيانات عرب �سبكات االت�ساالت واالإنرتنت 
واملت�سلة بتخزين البيانات �سحابيا وخدمات التبادل وجمموعات تطوير الربامج )ا�س دي 
التطبيقات  برامج احلا�سوب لال�ستخدام كواجهة برجمة  اأدوات تطوير  ت�سم  التي  كيه( 
)ايه بيه اآي( الإن�ساء برامج وتطبيقات متعلقة باالأجهزة االإلكرتونية اال�ستهالكية املت�سلة 
التحكم  فـي  امل�ستخدمة  وبرامج احلا�سوب  ال�سوتي  والتعرف  االأوامر  وبرامج  باالإنرتنت 
باأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية واأجهزة املعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم ال�سوتي 
وبرامج احلا�سوب للمراقبة عن بعد والتحليل الأجهزة االإ�ساءة والتدفئة وتوليد البخار 
والطبخ والتربيد والتجفـيف والتهوية واإمدادات املياه واملرافق ال�سحية وامل�سابيح الكا�سفة 
�سابقا،  املذكورة  الب�سائع  اأجزاء وجتهيزات جلميع  الكا�سفة وم�سابيح احلائط  واالأ�سواء 
اإدارة امللفات وقواعد البيانات، اخلدمات  اإدارة البيانات، جمع البيانات،  معاجلة البيانات، 
التي ت�سمل ت�سجيل الفـيديو وال�سوت ون�سخهما وجتميعهما وحتليلهما، جتميع البيانات 
وتنظيمها فـي قواعد بيانات حا�سوبية، البحث عن البيانات فـي ملفات حمو�سبة لالآخرين، 
اال�سرتاكات فـي خدمات قاعدة بيانات االت�ساالت عن بعد، تعزيز وعي امل�ستهلكني بال�سالمة 

ومنع اجلرمية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريــــــــخ االأولويــــــــــــة: 2021/9/27 - 

)JM :بلــد االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153843
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات االت�ساالت عن بعد، خدمات االت�سال االإلكرتونية، نقل البيانات وال�سوت والفـيديو 
وامللفات متعددة الو�سائط، نقل الر�سائل وال�سوت والبيانات والفـيديو وال�سور عرب �سبكة 
ات�ساالت عاملية، خدمات االت�ساالت، خدمات البث، خدمات االت�ساالت عرب الفـيديو، خدمات 
االت�ساالت الهاتفـية عرب الفـيديو، خدمات ات�ساالت البيانات، نقل معطيات البيانات، توفـري 
خدمات االت�سال ال�سوتي عرب االإنرتنت، خدمات املعلومات واال�ست�سارة والن�سح املتعلقة 
بجميع اخلدمات املذكورة �سابقا، خدمات االت�ساالت عن بعد وبالتحديد البث االإلكرتوين 
للملفات املتدفقة والقابلة للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�سبكات االت�ساالت وخدمات البث 
عرب �سبكة االإنرتنت، نقل معلومات حالة املركبة عن طريق احلا�سوب و�سبكات االت�ساالت 
وبالتحديد االإر�سال االإلكرتوين مللفات املحتوى ال�سمعي واملرئي واملتعدد الو�سائط املتدفقة 
والقابلة للتنزيل عن طريق احلا�سوب و�سبكات االت�ساالت االأخرى، االإر�سال االإلكرتوين 
للر�سائل وال�سوت والبيانات وال�سور عرب �سبكة ات�ساالت عاملية، تاأجري روبوتات املحادثات 
والبيانات  للمعلومات  االإلكرتوين  االإر�سال  االإلكرتوين،  االت�سال  الهاتف،  عرب  املرئية 
واالإر�سال االإلكرتوين لل�سوت والبيانات وال�سور من خالل �سبكة ات�ساالت عاملية وتو�سيل 
اإلى منتديات املناق�سة، توفـري  الر�سائل عن طريق االإر�سال االإلكرتوين، توفـري الو�سول 
لوحات االإعالنات االإلكرتونية على االإنرتنت الإر�سال الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب 
فـي جمال املعلومات املتعلقة باملنتجات اال�ستهالكية، البث ال�سوتي للكلمة املنطوقة، البث 
ال�سوتي واإر�سال الو�سائط الرقمية التعليمية والرتفـيهية،خدمات االت�ساالت الال�سلكية 
بيانات تفاعلية الإر�سال  اإلى قاعدة  الو�سول  العري�س )الربودباند(، توفـري  النطاق  عرب 
الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب وامل�سرتكني فـيما يتعلق بالروبوتات واالأفالم وال�سور 
املتحركة واالألعاب والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط 
االإنرتنت  على  الدالئل  اإلى  الو�سول  توفـري  واال�ستهالكية،  املنزلية  ال�سلع  من  وغريها 
االإنرتنت،  على  املرجعية  واملواد  اجلارية  االأحداث  ومدونات  ومواقع  البيانات  وقواعد 
توفـري بوابات اإلكرتونية وموقع على �سبكة االإنرتنت يت�سمن حمتوى تربويا وترفـيهيا 
واملو�سيقى  الب�سرية  ال�سمعية  واالأعمال  التلفزيونية  والربامج  االأفالم  وبالتحديد 
الريا�سية  واالأحداث  االأدبية  واالأعمال  امل�سرحية  واالأعمال  والكتب  ال�سمعية  واالأعمال 
واالأن�سطة الرتفـيهية واالأن�سطة الرتويحية املتمثلة بالهوايات والبطوالت والفن والرق�س 
والنوادي  الريا�سي  والتعليم  احلايل  احلدث  ومعار�س  والريا�سة  والثقافة  واملو�سيقى 
واالألعاب  املرئية  الفنية  واالأعمال  وامل�سابقات  والدراما  والكوميديا  االإذاعية  والربامج 
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ولعب االألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق واالأحداث الثقافـية واحلفالت املو�سيقية 
والن�سر املكتبي والر�سوم املتحركة واالأحداث اجلارية وعرو�س االأزياء وعرو�س الو�سائط 
املتعددة وامل�سابقات التعليمية التفاعلية، واإر�سال املدونات ال�سوتية واإر�سال البث ال�سبكي 
وخدمات املرا�سالت الال�سلكية الرقمية على �سكل ن�سو�س واأرقام، توفـري �سبكة اإلكرتونية 
واالأعمال  الب�سرية  واالأعمال  والن�سو�س  املحتوى  اإلى  الو�سول  من  امل�ستخدمني  متكن 
ال�سمعية واالأعمال ال�سمع ب�سرية واالأعمال االأدبية والبيانات وامللفات والوثائق واالأعمال 
االإلكرتونية، تزويد امل�ستخدمني بوقت و�سول اإلى �سبكات االت�ساالت االإلكرتونية بو�سائل 
طرف  حوا�سيب  خوادم  اإلى  والروابط  البيانات  واإدارة  وتوزيع  وت�سنيف  وحتديد  تعريف 
ثالث ومعاجلات احلا�سوب وم�ستخدمي احلا�سوب، توفـري دالئل الأرقام الهواتف وعناوين 
االأعمال وعناوين الربيد االإلكرتوين وعناوين �سبكة ال�سفحة الرئي�سية وعناوين ورقم 
هاتف االأ�سخا�س واالأماكن واملنظمات، توفـري الو�سول اإلى االأجهزة امل�ساعدة اأو االأجهزة 
ال�سور والر�سائل  املتمثل بتوفـري خدمات تو�سيل االت�ساالت عن بعد لنقل  االإلكرتونية 
بني  املتعددة  والو�سائط  ب�سرية  ال�سمع  واالأعمال  الب�سرية  واالأعمال  ال�سمعية  واالأعمال 
القارئات االإلكرتونية والهواتف املحمولة والهواتف الذكية واالأجهزة االإلكرتونية النقالة 
املواد  اأجهزة احلا�سوب، نقل معطيات  اأو  اللوحية  النقالة واحلوا�سيب  الرقمية  واالأجهزة 
�سبكات  من  غريها  اأو  االإنرتنت  �سبكة  طريق  عن  ب�سرية  وال�سمع  والب�سرية  ال�سمعية 
االإنرتنت  ومنتديات  االإنرتنت  على  الدرد�سة  غرف  توفـري  االت�ساالت،  اأو  احلا�سوب 
واملجتمعات على االإنرتنت الإر�سال ال�سور والفـيديو والن�سو�س والبيانات وال�سور وغريها 

من االأعمال االإلكرتونية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/27 - بلــد 
)JM :االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153844
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االإنرتنت  �سبكة  بوا�سطة  املوؤمترات عن بعد  ال�سوت لعقد  اأو معدات  الفـيديو و/  معدات 
توفـري  الدورية،  الن�سرات  بالرتفـيه،ن�سر  املتعلقة  املعلومات  التليفزيون،توفـري  برامج  اأو 
االإلكرتونية  الكتب  ن�سر  االإنرتنت(،  عرب  للتنزيل  القابلة  )غري  االإلكرتونية  املن�سورات 
واملجالت،ن�سر املواد عرب و�سائل االإعالم املمغنطة اأو الب�سرية، ن�سر املو�سيقى عرب االإنرتنت،و 
توفـري املعلومات فـي جمال الرتفـيه عرب االإنرتنت، توفـري املو�سيقى امل�سجلة م�سبقا غري 
امل�سجلة  املو�سيقى  توفـري  االآلية،  الكامريات  ت�سغيل  ال�سوتية،  واملدونات  للتنزيل  القابلة 
م�سبقا غري القابلة للتنزيل واملدونات ال�سوتية، توفـري املعلومات التعليمية والرتفـيهية 
واالأخبار والتعليقات فـي جمال االأحداث اجلارية والرتفـيه واالأحداث الثقافـية واالأخبار 
واللياقة  وال�سحة  وال�سيا�سة واحلكومة  واملالية  التجارية  واالأعمال  والرتفـيه  والريا�سة 
والنمو  احلياة  ومنط  واالأدب  والفنون  وال�سفر  والتكنولوجيا  والعلوم  والطق�س  البدنية 
والعقارات  الطفل  وتنمية  والتعليم  والنقل  النقل  وو�سائل  الربية  واملركبات  ال�سخ�سي 
واملو�سيقى  املنزل  وتزيني  والطبخ  والطعام  واملكونات  والو�سفات  والت�سميم  واالأزياء 
وال�سينما والتاريخ والطب والقانون وتوفـري املعلومات التعليمية والرتفـيهية عن حقوق 
اإلكرتوين ي�سم معلومات و�سوتيات ومن�سورات جميعها متعلقة  امل�ستهلك، توفـري موقع 
بالرتفـيه،توفـري االأخبار واملعلومات فـي جماالت الرتفـيه املتعلقة باملعلومات وال�سياقات 
والن�سو�س وال�سوتيات واملن�سورات التي تتعلق جميعها بالرتفـيه،اال�ست�سارات فـي جمال 
الرتفـيه و�سناعة الرتفـيه، توفـري املعلومات عن الرتفـيه واالأفالم والربامج التلفزيونية 
عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي، توزيع الرتفـيه االإذاعي والدعاية واالإعالنات التفاعلية، 
خدمات املعلومات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري فر�س لتبادل املعلومات واملحادثة ب�ساأن 
بالربيد،  املر�سلة  واملعلومات  احلية  االأحداث  طريق  عن  املوا�سيع  من  وا�سعة  جمموعة 
�سبكات  عرب  الرتفـيه  جمال  فـي  ال�سخ�سية  والتو�سيات  واملراجعات  املعلومات  توفـري 
االت�ساالت العاملية، توفـري املعلومات والتعليقات فـي جمال الرتفـيه اأو التعليم عن طريق 
�سبكة حا�سوبية عاملية وبالتحديد املعلومات فـي جمال املو�سيقى والكتب واالأفالم وال�سور 
املتحركة واالألعاب والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط 
وغريها من ال�سلع املنزلية واال�ستهالكية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري برامج 
�سمعية م�سجلة م�سبقا فـي جمال الروبوتات واملو�سيقى والكتب واالأفالم وال�سور املتحركة 
واالألعاب والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط وغريها 
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مراجعات  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات  واال�ستهالكية،  املنزلية  ال�سلع  من 
وتقييمات وتو�سيات عرب االإنرتنت للمو�سيقى والكتب واالأفالم وال�سور املتحركة واالألعاب 
والدمى وال�سلع الريا�سية واالإلكرتونيات والعرو�س متعددة الو�سائط وغريها من ال�سلع 
املنزلية واال�ستهالكية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري اأجزاء من االأعمال ال�سوتية 
امل�سجلة م�سبقا عرب االإنرتنت، ن�سر الكتب واملجالت والدوريات واالأعمال االأدبية واالأعمال 
ب�سرية  وال�سمع  والب�سرية  ال�سمعية  االأعمال  توفـري  ب�سرية،  ال�سمع  واالأعمال  ال�سمعية 
احلا�سوب  األعاب  توفـري  الال�سلكية،  ال�سبكات  للتنزيل عرب  القابلة  م�سبقا وغري  امل�سجلة 
واملقاالت  واالأخبار  املعلومات  توفـري  االإنرتنت،  على  التفاعلية  والق�س�س  االإنرتنت  على 
والتعليقات فـي جمال التعليم واملوؤ�س�سات التعليمية، اخلدمات التعليمية وبالتحديد التعلم 
عرب الف�سول الدرا�سية والتعلم عن بعد على االإنرتنت ب�ساأن مو�سوعات االأحداث اجلارية 
والهوايات  والعلوم  واالأعمال  والريا�سيات  احلرة  والفنون  واللغات  والتاريخ  والتعليم 
التعليمية  اخلدمات  والفل�سفة،  النف�س  وعلم  والفنون  والريا�سة  والثقافة  والتكنولوجيا 
حول  احلا�سوب  مب�ساعدة  والتعليم  احلا�سوب  على  القائم  بالتعليم  املتمثلة  التفاعلية 
موا�سيع االأحداث اجلارية والتعليم والتاريخ واللغة والفنون احلرة واالأدب والريا�سيات 
وعلم  والفنون  والريا�سة  والثقافة  والتكنولوجيا  والهوايات  والعلوم  التجارية  واالأعمال 
والبث  ال�سوتية  املدونات  جمال  فـي  والرتفـيهية  التعليمية  اخلدمات  والفل�سفة،  النف�س 
واالأعمال  املو�سيقى  جمال  فـي  والتعليقات  االأخبار  املت�سمنة  امل�ستمرة  والربامج  ال�سبكي 
الرتفـيهية  واالأن�سطة  الريا�سية  واالأحداث  االأدبية  واالأعمال  وامل�سرح  والكتب  ال�سوتية 
واالأن�سطة الرتويحية والبطوالت والفن والرق�س وامل�سرحيات املو�سيقية واملعار�س التعليم 
ولعب  واالألعاب  الب�سرية  واالأعمال  وامل�سابقات  والكوميديا  واالإذاعة  والنوادي  الريا�سي 
االألعاب واملهرجانات واملتاحف واحلدائق واالأحداث الثقافـية واحلفالت املو�سيقية والن�سر 
الو�سائط والتي ميكن  املتحركة واالأحداث اجلارية واالأزياء والعرو�س متعددة  والر�سوم 
الو�سول اإليها عن طريق االإنرتنت اأو غريها من �سبكات احلا�سوب اأو �سبكات االت�ساالت، 
اإنتاج برنامج اإذاعي، الرتفـيه عرب الراديو خدمات الت�سجيل باالأ�ستوديو، توفـري املعلومات 
قاعدة  توفـري  لالألعاب،  احلا�سوب  وحت�سينات  احلا�سوب  باألعاب  املتعلقة  االإنرتنت  على 
بيانات الرتفـيه على االإنرتنت قابلة للبحث فـيها ت�سم املو�سيقى غري قابلة للتنزيل على 
الكتب واملجالت  التي ت�سم  ال�سوتية  وامللفات  الرقمية  الن�سو�س  االإنرتنت وغريها من 

واالأخبار واملعلومات.
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العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
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حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريـــــــــخ االأولويـــــــــــة: 2021/9/27 - 
)JM :بلــد االأولويــــة

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153845
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمـات ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب، برجمة احلا�سوب، 
ت�سميم برامج احلا�سوب، خدمات حماية احلا�سوب من الفـريو�سات، املراقبة االإلكرتونية 
احلا�سوب،  برامج  تركيب  االإنرتنت،  عرب  التزوير  عن  للك�سف  االئتمان  بطاقات  لن�ساط 
اأو اخرتاق  املخول  الو�سول غري  اأنظمة احلا�سوب عن  االإنرتنت، مراقبة  اأمن  ا�ست�سارات 
لالإنرتنت،  البحث  حمركات  توفـري  املوقع،  خارج  للبيانات  االحتياطي  الن�سخ  البيانات، 
ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املن�سات  خدمات  الويب،  خوادم  تاأجري  احلا�سوب،  برامج  حتديث 
االآيل  والت�سغيل  والتحكم  للمراقبة  لال�ستخدام  احلا�سوب  برامج  ت�سم  والتي  ا�س( 
برامج احلا�سوب  التي ت�سم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  الربامج كخدمة  والبيئي خدمات  املنزيل 
والبيئية، تطبيقات  املنزلية  االآلية  املراقبة  اأنظمة  فـي  والتحكم  ت�سغيل  فـي  ال�ستخدامها 
مزود اخلدمة مت�سمنة برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه بيه اآي( للمراقبة البيئية 
كخدمة  املن�سات  اال�سطناعي،  الذكاء  ذات  الروبوتات  تاأجري  االآيل،  والت�سغيل  والتحكم 
)بيه ايه ايه ا�س( مت�سمنة من�سات برامج احلا�سوب التي ت�ستخدم فـي االت�سال والتحكم 
اأو تي(، خدمات الربامج كخدمة  فـي االأجهزة املت�سلة بال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي 
واإدارة  ومراقبة  ودمج  وت�سغيل  لتو�سيل  احلا�سوب  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س 
ا�س(  ايه  ايه  )بى  كخدمة  املن�سات  بال�سبكة،  املت�سلة  اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة 
املت�سلة  االأجهزة  فـي  والتحكم  االت�سال  فـي  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب  برامج  مت�سمنة 
ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  احلا�سوب  خدمات  تي(،  اأو  )اآي  لالأ�سياء  املعلوماتية  بال�سبكة 
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االإلكرتونية  واإدارة االأجهزة  مت�سمنة برامج احلا�سوب لتو�سيل وت�سغيل ودمج ومراقبة 
اال�ستهالكية املت�سلة بال�سبكة، خدمات تطبيقات مزود اخلدمة )ايه ا�س بيه( والتي ت�سم 
اأجهزة املعلومات التي يتم التحكم فـيها بال�سوت ودجمها وت�سغيلها  برنامج للتحكم فـي 
املت�سلة  الذكية  اال�ستهالكية  االإلكرتونية  االأجهزة  وبالتحديد  واإدارتها  وتو�سيلها 
ال�سرقة،  ومكافحة  االأمن  برامج  تطبيقات  بال�سوت،  فـيها  التحكم  يتم  والتي  بال�سحابة 
خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( مت�سمنة برامج احلا�سوب التي ت�ستخدم فـي  
اإدارة قواعد البيانات، خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( مت�سمنة برامج احلا�سوب 
العام ومراقبتها وتتبعها والبحث  املو�سوعات ذات االهتمام  املعلومات حول  اإلى  للو�سول 
برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  وم�ساركتها،  وحفظها  عنها 
الإدارة املعلومات ال�سخ�سية وللو�سول والت�سفح والبحث على اخلط مبا�سرة فـي  قواعد 
الربامج  وتطبيقات  واالألعاب  الو�سائط  متعددة  واملحتويات  والفـيديو  وال�سوت  البيانات 
خدمات  الطلب،  ح�سب  والفـيديو  الربنامج  واأدلة  وقوائم  الربامج  تطبيقات  واأ�سواق 
عليها  والتعرف  ال�سوتية  االأوامر  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج 
املعلومات  واإدارة  بال�سوت  املدعمة  الربامج  وتطبيقات  ن�س  اإلى  الكالم  حتويل  وبرامج 
ال�سخ�سية وللو�سول والت�سفح والبحث على اخلط مبا�سرة فـي  قواعد البيانات وال�سوت 
تطبيقات  واأ�سواق  الربامج  وتطبيقات  واالألعاب  الو�سائط  متعددة  واملحتويات  والفـيديو 
الربامج وقوائم واأدلة الربنامج والفـيديو ح�سب الطلب، خدمات الربامج كخدمة )ا�س 
على  اإليها  والو�سول  املتعددة  والو�سائط  ال�سوت  ملفات  تنزيل  تتيح  التي  ا�س(  ايه  ايه 
حا�سوب اأو اأي جهاز اإلكرتوين ا�ستهالكي حممول اآخر، خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه 
ايه ا�س( لالأجهزة املحمولة التي تتيح للم�ستخدم البحث فـي حمتوى اجلهاز عن املعلومات 
وجهات االت�سال والتطبيقات، خدمات الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( الإن�ساء فهار�س 
خدمات  االأخرى،  املعلومات  مل�سادر  وفهار�س  االإلكرتونية  للمواقع  وفهار�س  للمعلومات 
الربامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( لالأوامر والتعرف ال�سوتي، خدمات الربامج كخدمة 
)ا�س  الربامج كخدمة  الذكية، خدمات  ال�سوت  فـي  مكربات  للتحكم  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س 
املحتوى  فـي  اال�سرتاك  يتعلق بخدمات  فـيما  برنامج لال�ستخدام  ا�س( مت�سمنة  ايه  ايه 
وتاأليف  الإن�ساء  برامج  مت�سمنة  ا�س(  ايه  ايه  )ا�س  كخدمة  الربامج  خدمات  الرقمي، 
ت�سفـري  وفك  وت�سفـري  وا�ستخال�س  وتعديل  وت�سغيل  وا�ستقبال  واإر�سال  وتنزيل  وتوزيع 
واإظهار وتخزين وتنظيم املحتوى الب�سري واملحتويات متعددة الو�سائط، توفـري من�سات 
توفـري  وتطبيقات،  رقمية  و�سائط  حمتويات  وا�ستقبال  طلب  للم�ستخدمني  تتيح  بحث 
اال�ستعمال املوؤقت االإنرتنت للربامج والتطبيقات غري القابلة للتنزيل للو�سول اإلى نقل 
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معطيات امللفات ال�سوتية وملفات الفـيديو واالألعاب و�سبكات التوا�سل االجتماعي وملفات 
الن�سو�س وامللفات متعددة الو�سائط، تطبيقات الربامج التي تتيح للم�ستخدمني التعرف 
على االأ�سخا�س املوجودين على بابهم والتوا�سل معهم، تطبيقات برامج االأوامر ال�سوتية، 
خدمات احلا�سوب وبالتحديد توفـري موقع اإلكرتوين ي�سم تقنية ال�ستخدامها فـي اأنظمة 
توفـري  بالتحديد  االآيل، خدمات احلا�سوب  والت�سغيل  والتحكم  والبيئية  املنزلية  املراقبة 
بوابة اإلكرتونية ت�سم تقنية متكن امل�ستخدمني من التفاعل عن بعد مع اأنظمة املراقبة 
للتنزيل  قابلة  برامج  االإنرتنت  على  توفـري  االآيل،  والت�سغيل  والتحكم  والبيئية  املنزلية 
توفـري  االإنرتنت،  على  والفـيديو  ال�سوت  وحتليل  وم�ساركة  وتخزين  واإظهار  لت�سجيل 
اال�ستخدام املوؤقت على االإنرتنت لربامج غري قابلة للتنزيل الإدارة وبث البيانات، ت�سميم 
وتطوير اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية وبرامج احلا�سوب، برامج احلا�سوب لالت�سال وت�سغيل 
للبيانات،  االإلكرتوين  للتخزين  اإلكرتوين  موقع  ا�ست�سافة  الروبوتات،  واإدارة  والتحكم 
الكامريا عن طريق  اأنظمة  اأنظمة احلا�سوب بوا�سطة الو�سول عن بعد، مراقبة  مراقبة 
الو�سول عن بعد، تركيب و�سيانة اإ�سالح برامج احلا�سوب، خدمات الت�سجيل والتخزين 
والر�سائل  ال�سور  وبالتحديد  االإلكرتونية  للو�سائط  االإلكرتوين  التخزين  ال�سحابي، 
والبيانات ال�سوتية واملرئية، توفـري على اخلط مبا�سرة تطبيق قائم على االإنرتنت وغري 
قابل للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني من م�ساركة الفـيديو، توفـري بيئة �سبكية على اخلط 
املوؤقت  البيانات، توفـري اال�ستخدام  امل�ستخدمني من م�ساركة  مبا�سرة ت�سم تقنية متكن 
وحتليل  وامل�ساركة  واحلفظ  وامل�ساهدة  لت�سجيل  للتنزيل  القابلة  غري  احلا�سوب  لربامج 
البيانات، خدمات دعم تكنولوجيا املعلومات، تقدمي الدعم الفني، اخلدمات اال�ست�سارية 

والن�سح املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
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ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/27 - بلــد 

)JM :االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153846
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اخلدمات القانونية، ا�ست�سارات امللكية الفكرية، مراقبة اأجهزة االإنذار واالإنذار بال�سرقة، 
احلرا�سة  خدمات  االأمنية،  االأقفال  فتح  االإنرتنت،  على  االجتماعي  التوا�سل  خدمات 
ا�ستئجار  االأليفة،  احليوانات  جمال�سة  ال�سخ�سية،  االأزياء  تن�سيق  ا�ست�سارات  ال�سخ�سية، 
اخلزنات، الفح�س االأمني لالأمتعة، تتبع املمتلكات امل�سروقة، خدمات املراقبة واأمن املنازل، 
خدمات الن�سح واال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باملراقبة واأمن املنازل، املراقبة االإلكرتونية 
املتعلقة باالأمن ومنع  املعلومات  ال�سكنية والتجارية، توفـري  واخلدمات االأمنية للعقارات 
اجلرائم، تاأجري روبوتات مراقبة اأمنية، خدمات اال�ست�سارات والن�سح واملعلومات املتعلقة 
بخدمات املراقبة واأمن املنازل، توفـري موقع اإلكرتوين ي�سم معلومات متعلقة باالأمن ومنع 
اجلرائم، خدمات مرافقة كبار ال�سن وذوي الهمم وامللتزمني بالبقاء فـي املنزل واالأطفال 
واحليوانات االأليفة، خدمات مراقبة اأمن املنازل با�ستخدام اأجهزة اال�ست�سعار الال�سلكية 
واأجهزة  الفـيديو  واأجهزة  ال�سوت  واأجهزة  االإنذار  واأجهزة  احلركة  وكا�سفات  وال�سلكية 
الت�سغيل االآيل للمنزل واأجهزة ومعدات االأمان واالأمن، املراقبة االإلكرتونية لنظام االأمن 

املنزيل واملراقبة االأمنية خلدمات املباين للممتلكات ال�سكنية والتجارية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان، �سياتل، وا�سنطن 98109، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــــة: )رقــــــم االأولويــــــــــــة: 84417 - تـــاريخ االأولويـــــة: 2021/9/27 - بلــد 

)JM :االأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153848
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تقدمي املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات فـي جماالت التمويل والتاأمني واالأعمال 
املالية  االأوراق  جماالت  فـي  املايل  اال�ستثمار  املالية،  االأ�سول  واإدارة  وا�ستثمار  امل�سرفـية 
واالأموال والعقارات واأعمال اال�ستثمار بروؤو�س االأموال، خدمات اإدارة اال�ستثمارات واإدارة 
االأ�سول املالية، اال�ستثمار باالأموال لالآخرين، اإ�سدار االأوراق املالية وهيكلة واإدارة اأ�سول 
اال�ستثمار، خدمات �سم�سرة االأوراق املالية واال�ستثمار، خدمات االأعمال امل�سرفـية اخلا�سة 
وتوفـري  واالإئتمان،  اال�ستثمار  �سركات  وبخا�سة خدمات  االإئتمان  باال�ستثمارات، خدمات 
قواعد بيانات الكمبيوتر عرب االإنرتنت فـي جماالت التمويل واالأعمال امل�سرفـية وا�ستثمار 

واإدارة االأ�سول املالية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوجينهيم كابيتال، ال ال �سي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 227 وي�ست مونروي، �سويت 4800، �سيكاغو، الينوي 60606، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153904
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآبار  حتفـيز  خدمات  الهيدرويلي،  التك�سري  وبخا�سة  والغاز،  النفط  اآبار  حتفـيز  خدمات 
ال�سخ  معدل  فـي  حتكم  اأدوات  ي�سم  الذي  الهيدرويل  التك�سري  وبخا�سة  والغاز،  النفط 
املعدل تلقائيا لتحقيق اأف�سل نتائج فـي معاجلة حتفـيز االآبار وحت�سني ات�سالية ال�سدوع.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: هاليبورتون اإنريجي �سريفـي�سز، اإنك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3000 نورث �سام هيو�سنت بارك واي اإي�ست، هيو�سنت، تك�سا�س 77032، 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/29

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153993

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: القيادة العامة ل�سرطة دبي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: ديرة، دبي، �س.ب: 1493، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/3/31

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154636
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قوارير )اأوعية معدنية( للهواء الغازي اأو ال�سائل امل�سغوط، حاويات معدنية للهواء الغازي 
اأو ال�سائل امل�سغوط، معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباين متنقلة 
معدنية، مواد معدنية خلطوط ال�سكة احلديد، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن 
غري نفـي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن 
حفظ الوثائق واالأ�سياء الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفـي�سة غري واردة فـي 

فئات اأخرى، خامات معادن.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: القائد العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:95649، قطعة رقم 341-118، حملل رقم 4-3، ملك ال�سيد 
حممد عبد الرحمن الها�سمي، ديرة، نايف، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/27
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154645
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سابيح قو�سية، ثريات، م�سابيح �سينية، م�سابيح كهربائية، زجاجات م�سابيح، زجاجات 
كروية للم�سابيح، �سنابر للم�سابيح، عاك�سات �سوء امل�سابيح، مظالت م�سابيح، م�سابيح، 
فواني�س  امل�سابيح،  مظالت  حامالت  للم�سابيح،  كروية  زجاجات  كهربائية،  م�سابيح 
لل�سمامات  اإ�ساءة  اأجهزة  كهربائية،  م�سابيح  ب�سيالت  م�سابيح،  ب�سيالت  لالإ�ساءة، 
م�سابيح  امل�سابيح،  �سوء  عاك�سات  لالإ�ساءة،  م�سيئة  اأنابيب   ،]LED[ لل�سوء  الثنائية 

ال�سالمة، م�سابيح قيا�سية، م�سابيح لل�سوارع، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سكاتي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، حي امللز �سارع االأمري عبد املح�سن بن عبد العزيز، اململكة 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154648
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سابيح قو�سية، ثريات، م�سابيح �سينية، م�سابيح كهربائية، زجاجات م�سابيح، زجاجات 
كروية للم�سابيح، �سنابر للم�سابيح، عاك�سات �سوء امل�سابيح، مظالت م�سابيح، م�سابيح، 
م�سابيح كهربائية، زجاجات كروية للم�سابيح، حامالت مظالت امل�سابيح، فواني�س لالإ�ساءة، 
ب�سيالت م�سابيح، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، اأجهزة اإ�ساءة لل�سمامات الثنائية لل�سوء 
م�سابيح  ال�سالمة،  م�سابيح  امل�سابيح،  �سوء  عاك�سات  لالإ�ساءة،  م�سيئة  اأنابيب   ،]LED[

قيا�سية، م�سابيح لل�سوارع، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سكاتي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، حي امللز �سارع االأمري عبد املح�سن بن عبد العزيز، اململكة 

العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/4/27

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: بيانات للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155173
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كيماويات جلعل االإ�سمنت مانع لت�سرب املاء، عدا الدهانات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جرين تك ل�سناعة مواد العزل احلراري ذ.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: ملك حممد �سامل حممد املليحي اآل علي، اأم الثعوب 7، �سارع االإحتاد، 

�س.ب: 909، اأم القيوين، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155175
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مباين متنقلة غري معدنية)مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، 
اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، جم�سمات غري معدنية(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جرين تك ل�سناعة مواد العزل احلراري ذ.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: ملك حممد �سامل حممد املليحي اآل علي، اأم الثعوب 7، �سارع االإحتاد، 

�س.ب: 909، اأم القيوين، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/22

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3441 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155214

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطحنة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العروبه الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:164 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155219

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغنام الدولية �س.�س.و

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: احليل ال�سمالية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155220

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن املداد للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:15 ر.ب: 611، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155221

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات 

املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعيد بن اأحمد بن عمر باحيد للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 952 ر.ب:211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155223

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع م�سابيح، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، ثريات، اأ�سواء ال�سقف.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوء الواحد للتجارة الدولية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:77 ر.ب: 328، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155300

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة برامج حا�سوب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التقدم لربجمة الكمبيوتر

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:1160ر.ب: 114، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155532

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع م�سابيح ال�سالمة، م�سابيح �سينية، م�ساعل اإ�ساءة، م�سابيح قيا�سية، اأ�سواء الأحوا�س 

ال�سمك، امل�سابيح االأ�سا�سية، فواني�س لالإ�ساءة، م�سابيح كهربائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ساءات الزرقاء اجلديدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:77 ر.ب: 328، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155533

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املنتجات الع�سوية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الطفل ال�سعيد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 8 ر.ب: 618، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156036

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االإطارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلزيرة لالأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:9 ر.ب: 318، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156171

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ستثمار اأموال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لال�ستثمار الغذائي القاب�سة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:61 ر.ب: 134، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156371
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الت�سلية)مدن ت�سلية ومدن االألعاب(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الياقوت االأ�سفر للتجاره واملقاوالت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:231 ر.ب: 118، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157060
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنم االأحالم �س.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157076

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، تزيني 

الطعام.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم اأ�سماء واإ�سراء للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:275 ر.ب: 118، م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2022/8/28
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112141
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1213 فـي 2017/10/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: اأر�ص ال�سالم العاملية �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: اأر�ص بركاء الطيبة للتجارة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 523 ر.ب: 320، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/9/1م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114238
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة بيج بازار تريدينغ ذ.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ب�سمي الوطنية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/8/6م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة بيج بازار تريدينغ ذ.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ب�سمي الوطنية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/8/6م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114240

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة بيج بازار تريدينغ ذ.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ب�سمي الوطنية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/8/6م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 129302

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/9/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1305 فـي 2019/8/18م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: براعم م�سقط الع�سرية �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: مرجان م�سقط

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 113 ر.ب:111، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/8/21م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130756

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1312 فـي 2019/10/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ميرتيك�ص م�سني توول )كوفينرتي( ليمتد 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ماتريك�ص بري�سيجن كو، اإل تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: تايوانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: رقم: 1-9، يل ه�سن 1 رود، ه�سين�سو �ساين�ص بارك، مدينة ه�سين�سو

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: تايوان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/4/22م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 153526

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/8/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1445 فـي 2022/6/12م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بابا جونز انرتنا�سيونال، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املاجد وجواد )اأجماد( �ص.�ص.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2653 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/26م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1637405

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 2021/51 فـي 2022/1/6م

Papa John"s International,Inc :ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املاجد وجواد )اأجماد( �ص.�ص.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 2653 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/2/26م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/7م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107708
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/6/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سانيو اإلكرتك كو.األ.تي.دي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميج تريدينغ اف زد �سي اأو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 61386، لـــــوب 14، مكتــــب رقـــــم: 411، املنطقــــة احلــرة 

بجبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/7/15م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107709
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/6/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سانيو اإلكرتك كو. األ.تي.دي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميج تريدينغ اف زد �سي اأو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 61386، لـــــوب 14، مكتــــب رقـــــم: 411، املنطقــــة احلــرة 

بجبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/7/15م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107710

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/6/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سانيو اإلكرتك كو.األ.تي.دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ميج تريدينغ اف زد �سي اأو

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 61386، لـــــوب 14، مكتــــب رقـــــم: 411، املنطقــــة احلــرة 

بجبل علي، دبي، الإمارات العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/7/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 21267

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 755 فـي 2003/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: هويا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ريكوه امياجينغ كومباين، ملتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 - 3 - 6، ناكاماغون، اوهتا - كو، طوكيو، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/7/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111018

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/2/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1222 فـي 2017/12/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأندر 500 ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: كيتوبي ون ا�س بي فـي ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 2472 ري�سكــو - روك 03، الطابــــق 24، ريجـــ�س �ســوق اأبوظبــي 

العاملـــي، بـــرج ال�سلع، مربعة �ســـــوق اأبوظبـــي العاملــــي، جزيــــرة 
املاريا، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/5م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122645

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1272 فـي 2018/12/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�سحاقي العاملية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: العطر الأنيق للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2 ر.ب: 611، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 142661

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1380 فـي 2021/2/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مزن اخلو�س احلديثة  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأحمد ومروان للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1005 ر.ب: 117، �سلطنة عمان 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 152319

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/8/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1436 فـي 2022/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سريهان العاملية 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: بيت املفرو�سات للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/25م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/8/31م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144578

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 45

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/6/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1388 فـي 2021/4/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: البيان العاملية لالأعمال 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: عامل امللكة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/25م   

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/4م 
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

17038
�سو�سيتي دى

 بروديت�س ن�ستلة اإ�س.اإيه
1992/6/7التجارة وال�سناعة

1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر27164

1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر37165
1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر47166
1992/7/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر57167
1992/8/1التجارة وال�سناعةادينغ اكتينجز ل�سافت67236
1992/8/1التجارة وال�سناعةوكالة زعني التجارية77239

1992/8/18التجارة وال�سناعةا�سا ابلوي انرتان�س �سيم�ستز ايه بي87307

1992/8/18التجارة وال�سناعةا�سا ابلوي انرتان�س �سيم�ستز ايه بي97308

107327
لوبيز فيدريكرز 

ري�ستورانت�س، ال ال �سي
1992/8/24التجارة وال�سناعة

117340
�سو�سيتي دى

 مونرتبول بيكوت اأ�س . اأ
1992/8/26التجارة وال�سناعة

1992/8/31التجارة وال�سناعةفيدرال اك�سرب�س كوربوري�سن127369
1992/8/31التجارة وال�سناعةفيدرال اك�سرب�س كوربوري�سن137370

1992/9/14التجارة وال�سناعةتياك كوربوري�سن147402

1992/11/1التجارة وال�سناعةم�سنع اجلفري للمواد الغذائية157606
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

1992/11/1التجارة وال�سناعةم�سنع اجلفري للمواد الغذائية167609

177694
كرافت فوودز

 غلوبال براندز ال ال �سي
1994/11/25التجارة وال�سناعة

1992/12/2التجارة وال�سناعةا�سرتا زينكا اأ .بي187721
2002/7/14التجارة وال�سناعةكوفي�س فارما جي ام بي ات�س1928505
2002/7/15التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي2028527
2002/7/16التجارة وال�سناعةديون براندز ملتد2128551

2228562
ال�سيهاين مل�سنوعات الورق 

)ت�سامنية(
2002/7/21التجارة وال�سناعة

2328563
ال�سيهاين مل�سنوعات الورق 

)ت�سامنية(
2002/7/21التجارة وال�سناعة

2002/7/23التجارة وال�سناعةحلويات جريارد2428584

2528665
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

2628666
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

2728667
كويك اويلر اآند 

جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

2828668
كويك اويلر اآند 

جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

2928669
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3028670
كويك اويلر اآند 

جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــــة��شـــــم �ل�شركـــــــة�لعالمة

3128671
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3228672
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3328674
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3428675
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3528676
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3628677
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3728678
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3828679
كويك اويلر اآند

 جريتز بي تي املحدودة
2002/8/3التجارة وال�سناعة

3928730
ميت�سوبي�سي جيدو�سا

 كوجيو كابو�سيكي كاي�سا
2002/8/10التجارة وال�سناعة

4028835
ميت�سوبي�سي جيدو�سا

 كوجيو كابو�سيكي كاي�سا
2002/8/10التجارة وال�سناعة

2002/9/3التجارة وال�سناعةهايونداى موبا�س �س.م.م4128883

مريك كي جي اإيه اإيه 4228914 2002/9/10التجارة وال�سناعة 

2002/9/18التجارة وال�سناعةاأوراكل انرتنا�سيونال كوربوري�سن4329010
2002/10/6التجارة وال�سناعةبلقاري ا�س بي ايه4429118
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2002/10/28التجارة وال�سناعةاوليـــــون4529277
2002/10/28التجارة وال�سناعةاوليـــــون4629278
2003/1/1التجارة وال�سناعةجاين كينغ انرتنا�سيونال، انك4729715
2003/1/1التجارة وال�سناعةجاين كينغ انرتنا�سيونال، انك4829716
2003/1/1التجارة وال�سناعةجاين كينغ انرتنا�سيونال، انك4929717
2003/1/1التجارة وال�سناعةجاين كينغ انرتنا�سيونال، انك5029718
2003/8/18التجارة وال�سناعةمترب لند ال ال �سي5131151
2003/8/18التجارة وال�سناعةمترب لند ال ال �سي5231152
2012/1/14التجارة وال�سناعةكوماتي اوفر�سيز ليمتد5372270
2012/1/14التجارة وال�سناعةكوماتي اوفر�سيز ليمتد5472271

5575186
امري�سون فولكان

 هولدينغ ال ال �سي
2012/7/3التجارة وال�سناعة

5675187
امري�سون فولكان 

هولدينغ ال ال �سي
2012/7/3التجارة وال�سناعة

2012/7/17التجارة وال�سناعةكيا كوربوري�سن5775424
2012/8/1التجارة وال�سناعةتعليم لالإدارة )�س.ذ.م .م(5875602
2012/8/1التجارة وال�سناعةتعليم لالإدارة )�س.ذ.م.م(5975603

6075725
امير�سون اتوما�سن �سوليو�سنز 

فينال كونرتول اإيطاليا ا�س ار ال
2012/8/8التجارة وال�سناعة

6175726
امير�سون اتوما�سن �سوليو�سنز 

فينال كونرتول اإيطاليا ا�س ار ال
2012/8/8التجارة وال�سناعة

6275826
ميت�سوبي�سي جيدو�سا

 كوجيو كابو�سيكي كاي�سا
2012/8/14التجارة وال�سناعة
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2012/8/25التجارة وال�سناعةليبي�سكيند جي اإم بي اإت�س6375869
2012/8/25التجارة وال�سناعةليبي�سكيند جي اإم بي اإت�س6475870
2012/8/25التجارة وال�سناعةا�سى األبلوي اي بي اأ بي6575977
2012/9/2التجارة وال�سناعةاإنرجايزر براندز، ال ال �سي6676049

6776134
اوكي اليكرتيك

 اند�سرتي كومباين ملتد
2012/9/11التجارة وال�سناعة

6876135
اوكي اليكرتيك

 اند�سرتي كومباين ملتد
2012/9/11التجارة وال�سناعة

2012/10/2التجارة وال�سناعةكيدز اإل اإل �سي6976603
2012/10/6التجارة وال�سناعة�ساوكوين، اإنك7076620
2012/10/6التجارة وال�سناعة�ساوكوين، اإنك7176621
2012/10/6التجارة وال�سناعة�ساوكوين، اإنك7276622
2012/10/6التجارة وال�سناعة�ساوكوين، اإنك7376623
2012/10/6التجارة وال�سناعة�ساوكوين، اإنك7476624
2012/10/17التجارة وال�سناعةاكور7576830
2012/11/19التجارة وال�سناعةتران�ساأتالنتك هولدينغز، انك7677375
2012/11/19التجارة وال�سناعةتران�ساأتالنتك هولدينغز، انك7777376
2012/11/26التجارة وال�سناعةلجن اوهرين جي ام بي ات�س7877531
2012/11/26التجارة وال�سناعةلجن اوهرين جي ام بي ات�س7977532

8077538
�سيفرون انتيلليكت�سوال

 بروبرتي ال ال �سي
2012/11/26التجارة وال�سناعة

8177539
�سيفرون انتيلليكت�سوال

 بروبرتي ال ال �سي
2012/11/26التجارة وال�سناعة
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8277582
�سيفرون انتيلليكت�سوال

 بروبرتي ال ال �سي
2012/12/4التجارة وال�سناعة

8377583
�سيفرون انتيلليكت�سوال

 بروبرتي ال ال �سي
2012/12/4التجارة وال�سناعة

8478140
�سبورت�سدايريكت
 كوم رتيل ليمتد

2012/12/30التجارة وال�سناعة

2023/4/21التجارة وال�سناعةتران�ساأتالنتك هولدينغز، انك8580347

867129
كيمربي - كالرك
 وورلدوايد، انك

1992/7/4التجارة وال�سناعة

1992/7/14التجارة وال�سناعةاي�سربيت انرتنا�سيونال877162
1992/7/14التجارة وال�سناعةاي�سربيت انرتنا�سيونال887163
1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال897494
1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال907495
1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال917496
1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال927497
1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال937498
2002/7/15التجارة وال�سناعةجراندفي�سني9428532
2002/7/15التجارة وال�سناعةجراندفي�سني9528533

9628653
اكزو نوبل كوتنغز

 انرتنا�سيونال بي.فـي
2002/7/31التجارة وال�سناعة

1992/9/28التجارة وال�سناعة�سانيل ا�س ايه ار ال977499

9828654
اكزو نوبل كوتنغز 

انرتنا�سيونال بي .فـي
2002/7/31التجارة وال�سناعة

2002/9/15التجارة وال�سناعةكيه تي اند جيه كوربوري�سن9928987
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2012/4/14التجارة وال�سناعةباو�س هيلت ايرلند ليمتد10073824

10175295
ما�سرت كارد

 انرتنا�سيونال انكوربوريتد
2012/7/8التجارة وال�سناعة

2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10275701
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10375702
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10475703
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10575704
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10675705
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10775706
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10875707
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن10975708
2012/8/8التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن11075709

11175828
�سام�سوجن

 اليكرتونيك�س كو، ليمتد
2012/8/14التجارة وال�سناعة

2012/8/15التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن11275845
2012/9/5التجارة وال�سناعةا�سربيت انرتنا�سيونال11376081
2012/9/5التجارة وال�سناعةا�سربيت انرتنا�سيونال11476082
2012/9/9التجارة وال�سناعةميللينيوم فارما�سوتيكلز، انك11576111
2012/9/9التجارة وال�سناعةميللينيوم فارما�سوتيكلز، انك11676112

11776370
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة

11876371
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة
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11976372
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة

12076374
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة

12176375
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة

12276376
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة

12376377
غلف�سرتمي

 ايرو�سبي�س كوربوري�سن
2012/9/19التجارة وال�سناعة

2012/10/22التجارة وال�سناعةمتبتامي كوربوري�سن12476927
2012/10/22التجارة وال�سناعةمتبتامي كوربوري�سن12576928
2012/10/22التجارة وال�سناعةمتبتامي كوربوري�سن12676929
2012/10/22التجارة وال�سناعةمتبتامي كوربوري�سن12776930
2012/11/6التجارة وال�سناعةمريال لإدارة الأ�سول ذ.م.م12877184
2012/11/6التجارة وال�سناعةمريال لإدارة الأ�سول ذ.م.م12977185
2013/2/12التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات13079057
2013/2/13التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات13179075
2012/9/8التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الهو�سان للتجارة13276098
2012/9/8التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الهو�سان للتجارة13376099
2002/8/20التجارة وال�سناعةهايونداي موتور كومباين13428794
2012/7/7التجارة وال�سناعةذا بروكرت اآند غامبل كومبني13575262
2002/9/23التجارة وال�سناعة�سكودا اوتو ايه . ا�س13629051
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2002/9/23التجارة وال�سناعة�سكودا اوتو ايه . ا�س13729052
2002/9/23التجارة وال�سناعة�سكودا اوتو ايه . ا�س13829053
2002/9/23التجارة وال�سناعة�سكودا اوتو ايه . ا�س13929054

14078044
ال�سركة املتحدة

 للم�ستلزمات املنزلية
2012/12/24التجارة وال�سناعة

2012/12/25التجارة وال�سناعة�سلفاتور فرياجامو ا�س. بي ايه14129672
2012/8/4التجارة وال�سناعةدييغو نورث اأمريكا، انك14275621
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14328802
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14428801
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14528800
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14628799
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14728798
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14828797
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد14928796
2002/8/20التجارة وال�سناعةاآى تي �سي ليمتد15028795
2012/5/26التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة براكا�س للم�سخات15174486

1527280
�سركة عمان لتجهيزات وخدمات 

ال�سناعات البرتولية �س.م.م
1992/8/8التجارة وال�سناعة

15376629
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة

15476630
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة
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15576631
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة

15676632
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة

15776938
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة

15876939
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة

15976941
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/7التجارة وال�سناعة

16077873
ميدل اي�ست نيوز

 منطقة حرة ذ.م.م
2012/12/18التجارة وال�سناعة

16177874
ميدل اي�ست نيوز

 منطقة حرة ذ.م.م
2012/12/18التجارة وال�سناعة

16277875
ميدل اي�ست نيوز 
منطقة حرة ذ.م.م

2012/12/18التجارة وال�سناعة

16377876
ميدل اي�ست نيوز

 منطقة حرة ذ.م.م
2012/12/18التجارة وال�سناعة

16478156
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/12/31التجارة وال�سناعة

16576940
ام بي �سي اي بي

منطقة حرة ذ.م.م
2012/10/23التجارة وال�سناعة

2012/8/12التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سواق املرية �س.م.ع.م16677638
2012/11/6التجارة وال�سناعةجموهرات داما�س )�س.ذ.م.م (16777183
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16877187
�سركة حممد حمود ال�سايع ذات 

م�سئولية حمدودة
2012/11/6التجارة وال�سناعة

2008/1/9التجارة وال�سناعةالت�سكيل الدولية �س.م.م16953098

2012/1/9التجارة وال�سناعةفيدول انرتنا�سيونال ليمتد17028951

2012/1/9التجارة وال�سناعةفيدول انرتنا�سيونال ليمتد17176039

2012/11/25التجارة وال�سناعةايكيوفاك�س، انك17277522

2012/11/25التجارة وال�سناعةايكيوفاك�س، انك17377521

2012/11/25التجارة وال�سناعةايكيوفاك�س، انك17477520

1992/11/4التجارة وال�سناعةاأو فـي اإ�س اإ�س.بي.ايه1757624

2002/6/8التجارة وال�سناعةم�ساريع ال�سالح �س.م.م17628708

2012/12/3التجارة وال�سناعةكارل زاي�س اإ جي17777575

2012/12/3التجارة وال�سناعةكارل زاي�س اإ جي17877574

2012/12/3التجارة وال�سناعةكارل زاي�س اإ جي17977573

2002/9/10التجارة وال�سناعةمون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد18028910

2012/6/19التجارة وال�سناعةماركوبولو هولدينغ كو، ليمتد18174912

18228480
ميدى بال�س تيك

 ميديزينت�س - تيكنت�س هاند 
يلجي�سيل�سافت اأم بي ات�س

2002/7/8التجارة وال�سناعة
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2002/6/8التجارة وال�سناعةاأمان جروب اأ�س.اأيه.اأر.األ18328267

2002/6/8التجارة وال�سناعةاأمان جروب اأ�س.اأيه.اأر.األ18428273

2002/6/8التجارة وال�سناعةاأمان جروب اأ�س.اأيه.اأر.األ18528274

2002/6/8التجارة وال�سناعةاأمان جروب اأ�س.اأيه.اأر.األ18628271

2002/6/8التجارة وال�سناعةاأمان جروب اأ�س.اأيه.اأر.األ18728275

2002/6/8التجارة وال�سناعةاأمان جروب اأ�س.اأيه.اأر.األ18828272

2012/7/14التجارة وال�سناعةطلبات للتجارة العامة واملقاولت18975344

19029209
ذا �سيكوند كاب

 كوفـي كومباين انك
2002/10/19التجارة وال�سناعة

19129210
ذا �سيكوند كاب

 كوفـي كومباين انك
2002/10/19التجارة وال�سناعة

2012/9/5التجارة وال�سناعةذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك19276083

2012/9/5التجارة وال�سناعةذا ت�سيلدرينز بلي�س، انك19376084

1993/2/3التجارة وال�سناعة�سركة م�سانع الدهانات الوطنية1948038

2002/6/19التجارة وال�سناعةاي�سربت انرتنا�سيونال19528362

2002/6/19التجارة وال�سناعةاي�سربت انرتنا�سيونال19628363

2013/2/23التجارة وال�سناعةروجا بارفيومز هولدنغز ليمتد19779212
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2012/6/26التجارة وال�سناعةبابامريفيز انرتنا�سيونال ذ.م.م19875015

2012/6/26التجارة وال�سناعةاي�سربت انرتنا�سيونال19928362

2012/6/26التجارة وال�سناعةاي�سربت انرتنا�سيونال20028363

2002/9/10التجارة وال�سناعةاك�سي�سوريز تي اأم ال تي دي20128909

2012/8/21التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية ذ.م.م20282608

2002/9/3التجارة وال�سناعةل�س انرتنا�سيونال)بي فـي اإي( انك 20328873

20474398
املوؤ�س�سة العمانية لل�سحافة 

والطباعة والن�سر والتوزيع �س.م.م
2012/5/20التجارة وال�سناعة

2009/9/8التجارة وال�سناعةم�ساريع الزمردة ال�ساملة �س.م.م20558954

2011/12/20التجارة وال�سناعةم�ساريع الكيومي املتحدة �س.م.م20671790
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ا�ستــــدراك

املن�شـــور  �ص.م.م،  الأماين لالإعمــار  ل�شركـة  الت�شفيـــة  اأعمـال  بـــدء  اإعــــالن  اإلى  بالإ�شــــــارة 

فـي اجلريــدة الر�شميـــة العـــدد )١22٧(، ال�شـادر بتاريــــخ ٣ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ، املوافـق 

2١ يناير 2٠١٨م، تنـــوه وزارة التجـــارة وال�شناعــــة وترويــج ال�شتثمــار اإلى اأنه قد مت عزل 

امل�شفية الفا�شلة/ جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية، وتعيني الفا�شل/ عدنان بن علي بن 

امل�شفي فـي كافة  اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة  املذكورة  لل�شركـة  اللواتي، م�شفيا  جواد 

الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

�ص.ب : ١٧٣٠ ر.ب : ١١٢

هاتف رقم: ٩٩٣٥٣٦٣٧

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــدراك
�أنـــــه قـــــــد وقـــع خطــــاأ مــــــادي  �إلـــــــى  تنـــــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار 
عنـــد ن�ســـر �إعـــالن بدء �أعمال �لت�سفية ل�سركة �لو�سائط للخدمات �ملالحية و�للوج�ستية 
�ش.م.م، �ملن�ســـور فـي �جلريـدة �لر�سميـة �لعدد )١٤٣١( ، �ل�سادر بتاريخ ٢٥ رجب ١٤٤٣هـ، 

�ملو�فق ٢٧ فرب�ير ٢٠٢٢م، �إذ ورد كاالآتي : 

عبدالهادي بن خمي�ص بن را�سد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سائط للخدمات املالحية واللوج�ستية �ص.م.م
يعلـن عبد�لهادي بن خمي�ش بن ر��سد �ل�سنيدي ب�سفـتــه �مل�سفي ل�سركـة �لو�سائط للخدمات 
�ملالحية و�للوج�ستية �ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٣٥٦٧٩٣، 

امل�سفــيعـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

وال�سحيــــح هــــو:

عبدالهادي بن خمي�ص بن را�سد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سائط للخدمات املالحية واللوج�ستية �ص.م.م
يعلن عبد�لهادي بن خمي�ش بن ر��سد �ل�سنيدي �أنـه يقوم بت�سفـية �سركة �لو�سائط للخدمات 
�ملالحيــــة و�للوج�ستيـــة �ش.م.م، و�مل�سجلـة لـــدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم ١٣٥٦٧٩٣، 
وللم�سفـي وحده حـــق متثيـــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي: 
هاتـف رقــم : ٩٩٢٨٨١٠٦

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
امل�سفــي

لــــذا لــــزم التنويــــه.
وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار
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ا�ستــدراك
�أنـــــه قـــــــد وقـــع خطــــاأ مــــــادي  �إلـــــــى  تنـــــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار 
 - و�ملقاوالت  للتجارة  �لنهدي  خليفة  �أبناء  ل�سركة  �لت�سفية  �أعمال  بدء  �إعـــالن  ن�ســـر  عنـــد 
�سو�ل   ٢١ بتاريـــخ  �ل�سادر   ،  )١٤٤٢( �لعـــدد  �لر�سميـة  �جلريـدة  فـي  �ملن�ســـور  ت�سامنية، 

١٤٤٣هـ، �ملو�فـــــــق ٢٢ مايو ٢٠٢٢م، �إذ ورد كاالآتي : 

�سامل بن خليفة بن حممد النهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبناء خليفة النهدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

�لنهدي  خليفة  �أبناء  ل�سركـة  �مل�سفي  ب�سفـتــه  �لنهدي  حممد  بن  خليفة  بن  �سامل  يعلـن 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٣٢٠٤، 

امل�سفــيعـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

وال�سحيــــح هــــو:

�سامل بن خليفة بن حممد النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خليفة النهدي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن �سامل بن خليفة بن حممد �لنهدي �أنـه يقــــــوم بت�سفـيـــــة �سركـــــــة �أبناء خليفة �لنهدي 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية، و�مل�سجلـة لدى �أمانـة �ل�سجـل �لـتجـاري بالرقـم ١٠٨٣٢٠٤، 
وللم�سفـي وحده حـــق متثيـــل �ل�سركــــة فـي �لت�سفـية �أمام �لغـري، وعلـــى �جلميع مر�جعة 

�مل�سفـي فـي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمــال �ل�سركـة على �لعنو�ن �الآتـي: 
�ص.ب : ٤٢٠ ر.ب : ٤٢١

هاتـف رقــم : ٩٩٦٣٨٩٨٨
كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 
�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

امل�سفــيعلى �لعنو�ن �مل�سار �إليه.
لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار
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ا�ستــــدراك

بالإ�شـــــارة اإلى اإعـــــالن بــــدء اأعمـــــال الت�شفيـــــــة ل�شركـــــة عيــــون �شنـــــا�ص الدوليـــــة للتجارة 

�ص.م.م، املن�شـور فـي اجلريــدة الر�شميـــة العـــدد )١٤٤2(، ال�شـادر بتاريــــخ 2١ �شوال ١٤٤٣هـ، 

اأنه قد  اإلى  التجـــارة وال�شناعــــة وترويــج ال�شتثمــار  تنـــوه وزارة  املوافـق 22 مايو 2٠22م، 

مت عزل امل�شفي الفا�شل/ احل�شني بن علي بن غريب البلو�شي، وتعيني الأفا�شل / مكتـب 

خالــــد املعمــري للمحاماة وال�شت�شارات القانونية، م�شفيا لل�شركـة املذكورة اأعــاله، وعلى 

اجلميع مراجعة امل�شفي فـي كافة الأمور التي تتعلق باأعمال ال�شركة على العنوان الآتي:

هاتف رقم: ٩٩٨٨٥٥٣٨

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــدراك

�أنــه قـــد وقــع خطــاأ مـــادي عنـد  �إلـى  تنــوه وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــــة وترويــج �ال�ستثمــار 

ن�ســــر �إعــــالن �نتهـــاء �أعمال �لت�سفيــــة ل�سركــــة عبيد بن �أحمد �ل�سعدي و�سريكه للتجارة 

و�ملقاالوت - ت�سامنية، �ملن�ســـــــور فـــي �جلريــــدة �لر�سميـــة �لــعدد )١٤٤٧(، �لــ�سادر بتاريـــخ 

٢٦ ذو �لقعدة ١٤٤٣هـ، �ملو�فق ٢٦ يونيو ٢٠٢٢م، �إذ ورد ��ســــم �مل�سفــي كاالآتــــي: 

خليفة بن حممد بن �سعيد �لغيثي

وال�سحيــــح هــــو:

عبيد بن �أحمد بن عبد�للـه �ل�سعدي

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

رقم 
املناق�صة

ا�صم املناق�صة

ال�صركات 

التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة امل�صتند
اآخر موعد 

لتوزيع 
امل�صتندات

موعد تقدمي 
العطاءات

2022/٣2

تقدمي خدمات �لتغذية 

للطلبة و�لأعمال 

�مل�صاحبة �لأخرى 

بجامعة �ل�صلطان 

قابو�س

�ل�صركات �ملتخ�ص�صة فـي 

خدمات �لتموين و�لتغذية 

و�مل�صجلة لدى �لأمانة �لعامة 

ملجل�س �ملناق�صات بالدرجتني 

�ملمتازة و�لأولى

)=/١٥0 ر.ع(

مائـــة وخم�صون 

ريال عمانيا

2022/١0/١0م2022/٩/١٥م

�ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  و�ملو��صفــات  �ل�صروط  م�صتنـد�ت  علـى  �حل�صــول  ميكـن 
�لإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى �لتاريخ �ملذكور باجلدول �أعـاله، 

على �أن يكون دفع قيمة �مل�صتند عرب بو�بة �لدفع �لإلكرتوين على �ملوقع.
علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �صــورة �صمــان م�صرفـــي من 
�أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان ل يقل عن )١%( من قيمة �لعطاء معنونا با�صم �صعادة 
�لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )٩0( يوما من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل 
عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، على �أن يتم تقدمي �ل�صمان �مل�صرفـي 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

قبـل  �أعاله  �ملذكور  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  �إ�صناد  خدمة  طريق  عن  �لعطــاء�ت  تقدمي  يجــب 
�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة بعد 

هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�صتعطى �لأف�صلية فـي �لإ�صناد لل�صركات �أو �ملوؤ�ص�صــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر ن�صبة 
تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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�سيخان بن �سعيد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وجدان ينقل املتميزة �ش.م.م 
يعلن �شيخان بن �شعيد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع وجدان ينقل املتميزة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٨٦٧٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة
�ش.ب:٥٠١ ر.ب:٥٠٠ 

هاتف رقم: 9262٥2١6
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اإبراهيم بن �سعيد بن �سليمان اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة ال�سويق الوطنية �ش.�ش.و 
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نه�شة ال�شويق  اإبراهيم بن �شعيد بن �شليمان اجلهوري  يعلن 
وللم�شفي  بالرقـم ١١١٧٨٥٥،  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.�ش.و،  الوطنية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة
�ش.ب:2١٥ ر.ب:٣١6

هاتف رقم: 92929٥69 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-248-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

علي بن طالب بن عبداللـه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة علي بن طالب البلو�سي وولده للتجارة - تو�سية 

يعلن علي بن طالب بن عبداللـه البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة علي بن طالب البلو�شي 
 ،٤٠٩٠٩٠٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  وولده 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

�ش.ب:١٧2 ر.ب:٤١6
هاتف رقم: 9666٧١٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

زايد بن خليفة بن عامر احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل التلول للتجارة - ت�سامنية 

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معامل التلول للتجارة -  يعلن زايد بن خليفة بن عامر احلب�شي 
وحـده  وللم�شفي   ،١٢٦٨١٧٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية، 
امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 9٤٤9٣٣٣2 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عمر بن حممد بن �سعيد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحى اخلالدية �ش.م.م 

يعلن عمر بن حممد بن �شعيد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحى اخلالدية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٠٠٦٥، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم: 9٨٨٧٨٤٤٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حميد بن را�سد بن حميد امل�سلحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة مدينة الر�ستاق �ش.م.م 

يعلن حميد بن را�شد بن حميد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حمطة مدينة الر�شتاق 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨٤٢٥١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 2٧ ر.ب: ٣١٨
هاتف رقم: 99٣٤٣٤٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن نا�سر بن علي العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة عبداللـه العمراين و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبداللـه العمراين  يعلن عبداللـه بن نا�شر بن علي العمراين 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاولت  للتجارة  و�شريكه 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٣٦١٢٨
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 9٥١١٣969 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأمل بنت عبداللـه بن حمد ال�سوافية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيت الذهبي العاملي �ش.م.م 
تعلن اأمل بنت عبداللـه بن حمد ال�شوافية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة البيت الذهبي العاملي 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٧٢٥٥، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
مدينة ال�سلطان قابو�ش - بناية املنال - �سارع رقم: ٤٠٣

�ش.ب: 22٨ ر.ب: ١١٣
هاتف رقم: 9٣9٠٣٠6٣ 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كمال وعبدالعزيز املميزة �ش.م.م 
يقــوم  اأنـه  القت�شادية  وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلن 
بت�شفـيــة �شركة كمال وعبدالعزيز املميزة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/٢/٢٧م،  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣٠٧٢١٧ بالرقـم 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية - جممع رقم: 2٣٧ - �سكة رقم: ٣٧٤٥ - مبنى رقم: ٣٧9١ 

الطابق الثاين - �سقة رقم: 22
هاتف رقم: 9922١9٧١ - 9٥٨٠629٨ فاك�ش رقم: 2٤٥9٥9١2 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن عبداللـه بن نا�سر البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز االأر�ش املتحدة �ش.م.م 
يعلن �شامل بن عبداللـه بن نا�شر البطا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كنوز الأر�ش املتحدة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٨٤٧٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
٢٠٢٢/٨/١٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 922١١٧٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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فالح بن ح�سن اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ع�ش البا�سق للم�ساريع ال�ساملة �ش.م.م

ال�شاملة  للم�شاريع  البا�شق  �شركة ع�ش  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  بن ح�شن  يعلن فالح 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٥٢٩٢، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 9٥٥٤٠6٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن حميد اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عمر اجلابري الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عمر اجلابري الوطنية للتجارة  يعلن علي بن حميد اجلابري 
وللم�شفي   ،١١٠٧٧٦٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٧٠6 ر.ب: ١١٤

هاتف رقم: 99٣٣9٨٨9 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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ثنية بنت �سنجور بن فرج عكعاك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثناء الذهبية �ش.�ش.و 
تعلن ثنية بنت �شنجور بن فرج عكعاك اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة الثناء الذهبية �ش.�ش.و، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٣٢٩٣، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: 92١92٤٤6 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية

يون�ش بن �سليمان بن نا�سر احلرا�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املري املتكاملة �ش.م.م

املتكاملة  املري  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلرا�شي  نا�شر  بن  �شليمان  بن  يون�ش  يعلن 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٨٨٢٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١١6٣ ر.ب: ١١6
هاتف رقم: 9666٧996 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سليم بن خمي�ش بن مرهون الر�سيدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخامة م�سقط احلديثة �ش.م.م
م�شقط  فخامة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�شيدي  مرهون  بن  خمي�ش  بن  �شليم  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١٣٦٩٧٩٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٣2٠ ر.ب: ٣١٠
هاتف رقم: 996٤٨٤٣9 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال بركاء العاملية �ش.م.م

يعلن �شليم بن خمي�ش بن مرهون الر�شيدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جبال بركاء العاملية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٦٢٠٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٣2٠ ر.ب: ٣١٠
هاتف رقم: 996٤٨٤٣9 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن را�سد بن حممد ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بريق امل�سنعة املميز للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بريق امل�شنعة املميز  ال�شعدي  يعلن �شعيد بن را�شد بن حممد 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٣٠٩٦٣، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 9٨٨١١٨١٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

عمر بن ح�سن بن جمعة البلو�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات ال�سر�ش للتجارة - تو�سية

يعلن عمر بن ح�شن بن جمعة البلو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مرتفعات ال�شر�ش للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٠١٩٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية امل�سنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 99٥٤9٠٤٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

�سعيد بن را�سد بن حممد ال�سعدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج الباطنة العايل للتجارة - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رتاج الباطنة العايل  يعلن �شعيد بن را�شد بن حممد ال�شعدي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٦٧٧٧٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 9٥٠٣٠٣2٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

جنمة بنت را�سد بن خلفان احلب�سية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الوطنية للمغامرات �ش.م.م 
الوطنية  م�شقط  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلب�شية  خلفان  بن  را�شد  بنت  جنمة  تعلن 
للمغامرات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٨٣٥٣، وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية  ٢٠٢٢/٨/٨م،   املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 9١١٠٨٤٠٠ 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

اأحمد بن م�سلم بن حممد املع�سني
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ال�سحاب ال�ساملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�شاملة  ال�شحاب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املع�شني  حممد  بن  م�شلم  بن  اأحمد  يعلن 
للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٢٠٦١٢، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 9١٤٣٣666 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

فهد بن طالب بن علي اخلنب�سي 
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زين الو�سائط املتعددة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زين الو�شائط املتعددة  يعلن فهد بن طالب بن علي اخلنب�شي 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٠٧١٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣69 ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: 92١6١٥٨٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

را�سد بن �سامل بن حممد الربيكي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش الليمون املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن را�شد بن �شامل بن حممد الربيكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأر�ش الليمون املتحدة 
لتفاق  وفقا   ،١٢٠٥١١٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 9٧9٨9٤9١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

حممد بن مرهون بن عامر احلرا�سي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى امل�سنعة احلديثة - ت�سامنية
امل�شنعة  �شدى  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلرا�شي  عامر  بن  مرهون  بن  حممد  يعلن 
احلديثة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢١٩٢٤٢، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٣2٠ ر.ب: ٣١٠
هاتف رقم: 9٠6١2٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

حممد بن علي بن �سامل الكلباين
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرات الدولية �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن �شامل الكلباين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة امل�شرات الدولية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٣٤٤٤٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠١٨/٣/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
غال - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 6٤٤ ر.ب: ١٣٠
هاتف رقم: 9١٤٠٥2٥١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

خلفان بن نا�سر بن �سامل الربا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينج تيليكوم �ش.م.م
تيليكوم  ترينج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الربا�شدي  �شامل  بن  نا�شر  بن  خلفان  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٠٨٨٩٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ٣٣6٠ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: 99٤٤99٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

را�سد بن �سليمان بن عامر الرا�سدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق االأمان املتكاملة - تو�سية
يعلن را�شد بن �شليمان بن عامر الرا�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طريق الأمان املتكاملة - 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٥١٠٦٧ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٣٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١96 ر.ب: 6١٤
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

هالل بن �سلطان االأغربي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج احلاجر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن هالل بن �شلطان الأغربي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأمواج احلاجر للتجارة واملقاولت - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٨٧٧٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
احلاجر - والية دماء والطائيني - حمافظة �سمال ال�سرقية

هاتف رقم: 99٥٨٥9٨١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

عبداللـه بن �سعيد بن علي العي�سائي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجم للتنمية احلديثة �ش.م.م
للتنمية  النجم  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العي�شائي  علي  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١٣٢٠٥٢٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  احلديثة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٤66 ر.ب: ١١2
هاتف رقم: 96٠٨٠٧٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة العا�سمة اجلديدة �ش.م.م

العا�شمة  لوؤلوؤة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العي�شائي  علي  بن  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلن 
وفقا لتفاق   ،١١٦٢٨٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  اجلديدة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
 والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١٥٨6 ر.ب: ١١١
هاتف رقم: 96٠٨٠٧٠٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

عا�سم بن عبا�ش بن حيدر العجمي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سطول لالأ�سماك  �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الأ�شطول لالأ�شماك   يعلن عا�شم بن عبا�ش بن حيدر العجمي 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٨١٨٨٥، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99٣٤٤١99 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

مازن بن �سامل بن خمي�ش املالكي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ال�سوادي املتحدة - ت�سامنية

يعلن مازن بن �شامل بن خمي�ش املالكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شوار ال�شوادي املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٥٣٦٤٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١١١ ر.ب: ٣2٠

هاتف رقم: 9٧٧٧٠٧٣٥ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

�سعيد بن را�سد بن �سعيد امل�سرفـي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكريب للمقاوالت  �ش.م.م

الكريب  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شرفـي  �شعيد  بن  را�شد  بن  �شعيد  يعلن 
للمقاولت  �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٣٣٥٢٥١، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط

�ش.ب: ١2٠ ر.ب: ١2٠
هاتف رقم: 92٥٥2٠62 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
نا�سر بن علي بن �سيف ال�سابقي

  اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وطالل ال�سابقي للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن علي بن �شيف ال�شابقي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نا�شر وطالل ال�شابقي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ٥١٥٠٩٩٠، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٨٥٨ ر.ب: 6١2

هاتف رقم: 99٣6٨٤22 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل قطن للم�ساريع الدولية للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل قطن للم�شاريع 
 ،١٣٠٧٧٧٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  الدولية 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99٥٥٨٤٠9 - 9٤٥٣6٥٣٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن �سامل اله�سامي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة طريق العبور احلديثة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن �شعيد بن �شامل اله�شامي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طريق العبور احلديثة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٩١٣٦، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 9٧٠69١٤١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن حممد بن علي الغيالين
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة النريوز الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن علي بن حممد بن علي الغيالين اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة النريوز الوطنية للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٨٠٥١،  وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: ٣٧ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: 99٠٥6٥٠١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن �سعيد بن حممد احلارثي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سيح الوطنية للتجارة �ش.م.م
الوطنية  الف�شيح  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلارثي  حممد  بن  �شعيد  بن  �شامل  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٢٠٨٠٧٠،  وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 9٣6٣6٣٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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حممود بن جعفر بن حممد العجمي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج املوحدة للتنمية �ش.م.م
املوحدة  اخلليج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  حممد  بن  جعفر  بن  حممود  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١٠٩٧٩٨٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتنمية 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ١2١ ر.ب: ١2٤

هاتف رقم: 99٤2٧9١9 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن حمد بن ن�سيب اخل�سيبي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع الزاوية االأخرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

الزاوية  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  اخل�شيبي  ن�شيب  بن  حمد  بن  اأحمد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - واملقاولت  للتجارة  الأخرية 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،١٠٩٢٣٩٨
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ش.ب: 2٧٠ ر.ب: 6١٤
هاتف رقم: 9٣٠٤٠١٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التام للم�ساريع املحدودة �ش.م.م
للم�شاريـــع  التــــام  �شركـــة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  والتدقيــق  يعلن مركز اخلليج لال�شت�شارات 
لتفاق  وفقا   ،١١٤٤٧٩٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املحدودة 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٠/٧/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
العذيبة ال�سمالية - وادي العذيبة - مبنى رقم : ٣2 - �سقة رقم: ٣٠٤ 

�ش.ب: 2٣٥٨ ر.ب: ١١2
هاتف رقم: 2٤١٣9٣٥٠ - 9٧2٣9696 فاك�ش رقم: 2٤١٣9٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن ناجم اليحمدي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء الباطنة املتحدة - ت�سامنية
يعلن �شعيد بن �شامل بن ناجم اليحمدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شحراء الباطنة املتحدة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧١٦٤٧، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: ٣٤١ ر.ب: ٣2٠

هاتف رقم: 99٣٨٤٤69 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٥٨(

�سلطان بن �سرور بن حممد اخلرو�سي
  اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحر عمان لالأ�سماك �ش.م.م

يعلن �شلطان بن �شرور بن حممد اخلرو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بحر عمان لالأ�شماك 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٩٧٤١، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 6٠٨ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: 99٤١9٧٣٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

 ماجد بن علي بن ماجد املعمري 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تربان ال�ساملة �ش.م.م

يعلن ماجد بن علي بن ماجد املعمري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تربان ال�شاملة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠٨٠٧٢٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢١/٨/٢٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٧2٣2٣٨٨٣ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي
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جا�سم بن حممد بن رزيق البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة البحر الدولية �ش.م.م

يعلن جا�شم بن حممد بن رزيق البطا�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة البحر الدولية 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،١٢٠٠٥٩٥ بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٨/٢٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
 حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 96٤١٥٤9١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

�سامل بن نا�سر بن �سامل الغنبو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي املحيط للتجارة �ش.م.م

يعلن �شامل بن نا�شر بن �شامل الغنبو�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روا�شي املحيط للتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٩٢٦٠، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
 �ش.ب: ١2٧ ر.ب: ٤١6

هاتف رقم: 99٥٥٨٧٧9 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�سفــي

-270-
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حممد بن يو�سف بن علي بيت علي �سليمان
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفحم �لذهبي �ش.م.م
يعلن حممد بن يو�شف بن علي بيت علي �شليمان اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الفحم الذهبي 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1777386، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�خلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 333 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99654845

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حميد بن ر��سد بن حميد �مل�سلحي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مل�سلحي للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية
للتجارة  امل�شلحي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�شلحي  حميد  بن  را�شد  بن  حميد  يعلن 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1028464، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة
�ش.ب: 27 ر.ب: 318 

هاتف رقم: 99343477
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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هز�ع بن نا�سر بن �سرحان �لرئي�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجماد �خلليج �ملتحدة للتجارة - ت�سامنية
يعلن هزاع بن نا�شر بن �شرحان الرئي�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجماد اخلليج املتحدة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1201350، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سنا�ش - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 95126100
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

يو�سف بن حمود بن �سيف �لكعبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة نور �ل�سباح �جلديدة للتجارة - ت�سامنية
ال�شباح اجلديدة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نور  الكعبي  يعلن يو�شف بن حمود بن �شيف 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1142965، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/8/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية دماء و�لطائيني - حمافظة �سمال �ل�سرقية

�ش.ب: 125 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99444178

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حم�سن بن يو�سف بن �سنني �لها�سمي 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �لبحر �لع�سرية للتجارة �ش.م.م
يعلن حم�شن بن يو�شف بن �شنني الها�شمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة لوؤلوؤة البحر الع�شرية 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1175494، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 91188749
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

خالد بن حممد بن ر��سد �جلر�دي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لثقة خلدمات �لنظافة �ش.م.م
يعلن خالد بن حممد بن را�شد اجلرادي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الثقة خلدمات النظافة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1350623 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/6/26م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية م�سنعة - حمافظة جنوب �لباطنة 

�ش.ب: 213 ر.ب: 314
هاتف رقم: 99533918

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�أمين بن عبد�للـه بن ح�سن �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لبيان �لع�سري للمقاوالت - ت�سامنية

الع�شري  البيان  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  ح�شن  بن  عبداللـه  بن  اأمين  يعلن 
للمقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1005637، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة 

هاتف رقم: 95400611
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

بدرية بنت علي بن �سعيد �لها�سمية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعلة �لعفية �جلديدة للتجارة - تو�سية

تعلن بدرية بنت علي بن �شعيد الها�شمية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعلة العفية اجلديدة 
بالرقـم 1180503، وفقا لتفاق  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  امل�شجلة لدى  - تو�شية،  للتجارة 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�شفية  2022/8/28م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب �ل�سرقية

هاتف رقم: 94478842 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــية
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وليد بن حممد بن علي �ملغريي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجيال �لد�خلية للتجارة - ت�سامنية

يعلن وليد بن حممد بن علي املغريي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأجيال الداخلية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1035661، وفقا لتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ 2022/8/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية نزوى - حمافظة �لد�خلية

هاتف رقم: 92623388
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

بخيت بن خلفان بن بخيت �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لود�د �لعاملية للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية

يعلن بخيت بن خلفان بن بخيت املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الوداد العاملية للتجارة 
واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1284448، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 95054554
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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عمر بن حممد بن �سعيد �مل�سلحي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �خلالدية �ش.م.م

يعلن عمر بن حممد بن �شعيد امل�شلحي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دار اخلالدية �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1078811، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 98878444

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

عبد�للـه بن �سيف بن �سامل �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة �سامل بن حمد بن �سامل �ملقبايل وولده للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �شيف بن �شامل املقبايل اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل بن حمد بن �شامل 
املقبايل وولده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1000342، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 93929455
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حممود بن �سليمان بن حمد�ن �لوهيبي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كنوز �للوؤلوؤ للتجارة �ش.م.م
يعلن حممود بن �شليمان بن حمدان الوهيبي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة كنوز اللوؤلوؤ للتجارة 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1152865 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/9م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية �لعامر�ت - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 95915808
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

�أحمد بن �سعيد بن نا�سر �حلو�سني
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة زو�يا �لدقم �ملتكاملة �ش.م.م
يعلن اأحمد بن �شعيد بن نا�شر احلو�شني اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زوايا الدقم املتكاملة 
ال�شركاء  لتفاق  1293528،وفقا  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/9م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب: 340 ر.ب: 318
هاتف رقم: 96557799

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�سليمان بن جمعة بن حممد �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خمائل �لغيث للتجارة - ت�سامنية
الغيث  خمائل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�شي  حممد  بن  جمعة  بن  �شليمان  يعلن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1299677، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2021/8/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �لربميي - حمافظة �لربميي

�ش.ب: 229 ر.ب: 512 
هاتف رقم: 92772144

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

�سيخان بن �سعيد بن حميد �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ب�ستان تنعم للم�ساريع �ملتميزة �ش.م.م 
يعلن �شيخان بن �شعيد بن حميد الفار�شي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شتان تنعم للم�شاريع 
املتميزة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1278330، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية عربي - حمافظة �لظاهرة
�ش.ب: 501 ر.ب: 500 
هاتف رقم: 92625216

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي
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مكتب د�ر �الألباب ملر�جعة وتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة توريد�ت �ل�سرق �ش.م.م 
توريدات  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  وتدقيق  ملراجعة  الألباب  دار  مكتب  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1607979 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  ال�شرق 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/11/23م،  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�لغربة �جلنوبية - �سكة رقم: 3745 - مبنى رقم: 4834 

�ش.ب: 3521 ر.ب: 112 روي
هاتف رقم: 99428384

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي

�سالح بن �أحمد بن �سالح �لفار�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ثري �ستار خلدمات حزم �لب�سائع �ش.م.م
�شتار خلدمات  يقــوم بت�شفـيــة �شركة ثري  اأنـه  الفار�شي  اأحمد بن �شالح  يعلن �شالح بن 
حزم الب�شائع �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1292474، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 97808020
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�سليمان بن �سامل بن �سعيد �لعامري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �لعو�مر للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م

يعلن �شليمان بن �شامل بن �شعيد العامري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دار العوامر للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1053194، وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2018/12/10م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99076578
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

خالد بن �سعيد بن علي فا�سل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حل�ساد �ملا�سي �لدولية �ش.م.م

الدولية  املا�شي  احل�شاد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  فا�شل  علي  بن  �شعيد  بن  يعلن خالد 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1144816، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 90660000

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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زوينة بنت �سعيد بن �سليمان �حلو�سنية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �مللتقى �ملا�سي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

املا�شي  امللتقى  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلو�شنية  �شليمان  بن  �شعيد  بنت  زوينة  تعلن 
 ،3231585 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  امل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 99316605 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــية

ر�ية بنت �سبيح بن �سليم �ل�سعدية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ر�ية للتجارة و�ملقاوالت �ش.�ش.و

تعلن راية بنت �شبيح بن �شليم ال�شعدية اأنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة راية للتجارة واملقاولت 
�ش.�ش.و، امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1412237، وللم�شفية وحـدها حــــــق 
فـــي  امل�شفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 122 ر.ب: 120

هاتف رقم: 95616334 
كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــية
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�سامل بن �سعيد بن حميد �لرو�سدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة �سامل بن �سعيد �لرو�سدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن �شامل بن �شعيد بن حميد الرو�شدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شامل بن �شعيد الرو�شدي 
 ،1128293 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

هاتف رقم: 99464224
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

فوزي بن فارح بن بخيت بيت ربيع
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة فوزي بن فارح بن بخيت بيت ربيع و�سريكه للتجارة �ش.م.م

يعلن فوزي بن فارح بن بخيت بيت ربيع اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فوزي بن فارح بن بخيت 
بيت ربيع و�شريكه للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 2199726، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ 2022/8/30م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا لتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 99499396
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حممد بن عبد�للـه بن �سعيد �لبلو�سي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �جلنني لال�ستثمار �ش.م.م
اجلنني  اأبراج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�شي  �شعيد  بن  عبداللـه  بن  حممد  يعلن 
لال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1151493، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/9/4م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
والية �لعامر�ت - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99373332
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حممد بن عبد�للـه بن عبيد �ل�سيعري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية

 ل�سركة �أبو حامت حمرو�ش و�أوالده للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن حممد بن عبداللـه بن عبيد ال�شيعري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأبو حامت حمرو�ش 
واأولده للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 2165171، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 70 ر.ب: 220

هاتف رقم: 99493551
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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عبا�ش بن �أحمد بن علي �لعجمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملدينة �ل�سياحية لل�سفر و�ل�سياحة �ش.م.م

يعلن عبا�ش بن اأحمد بن علي العجمي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة املدينة ال�شياحية لل�شفر 
وال�شياحة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1172914، وفقا لتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ 2022/7/20م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة

�ش.ب: 99 ر.ب: 314
هاتف رقم: 99331044

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

علي بن حماد بن �سعيد �لعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أعايل �لريف للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

للتجارة  الريف  اأعايل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  العمري  �شعيد  بن  بن حماد  علي  يعلن 
واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1077993، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 96977799

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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هاجر بنت عبد�للـه بن �سيف �لوهيبية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
 ل�سركة هاجر بنت عبد�للـه بن �سيف �لوهيبي و�سريكتها للتجارة - ت�سامنية

تقــوم بت�شفـيــة �شركة هاجر بنت عبداللـه بن  اأنـها  الوهيبية  تعلن هاجر بنت عبداللـه بن �شيف 
�شيف الوهيبي و�شريكتها للتجارة - ت�شامنية، امل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 
3246744، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 319 ر.ب: 521
هاتف رقم: 98993109 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــية

فاطمة بنت �سامل بن �سعيد �ل�سعيدية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لقلم �ل�سحري للتجارة - تو�سية
ال�شحري  القلم  �شركة  بت�شفـيــة  تقــوم  اأنـها  ال�شعيدية  �شعيد  بن  �شامل  بنت  فاطمة  تعلن 
وللم�شفية   ،1142714 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  امل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها 

امل�شفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99211255 

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــية
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مركز �خلليج لال�ست�سار�ت و�لتدقيق
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لتز�من للم�ساريع �ملحدودة �ش.م.م 
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة التزامن للم�شاريع  يعلن مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق 
لتفاق  وفقا   ،1144033 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املحدودة 
اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/7/25م،  ال�شركاء 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
�لعذيبة �ل�سمالية - مبنى رقم: 32 - �سقة رقم: 304 

�ش.ب: 2358 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24139350 - 97239696 فاك�ش رقم: 24139350

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 �مل�سفــي

حممد بن عي�سى بن حممد �ل�سيابي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مدينة �الأحو��ش �ش.م.م
الأحوا�ش  مدينة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�شيابي  حممد  بن  عي�شى  بن  حممد  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1335903 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2019/1/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 94408439
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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�أحمد بن �سعيد بن ها�سل �لر�سيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مرتفعات �ملدينة �لوطنية - ت�سامنية

املدينة  �شركة مرتفعات  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الر�شيــدي  بن ها�شــل  �شعيــد  بن  اأحمــد  يعلن 
الوطنية - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1302702، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 271 ر.ب: 320
هاتف رقم: 93880441

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سامل بن حممد �لزعابي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �لفيوم للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

للتجارة  الفيوم  واحة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  الزعابي  حممد  بن  �شامل  بن  حممد  يعلن 
وللم�شفي   ،1067146 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحم - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 319 ر.ب: 521
هاتف رقم: 99424097

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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جمال بن �سعيد بن حمد �ملقبايل
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية
ل�سركة بو�بة �ل�سرق �الأو�سط �لع�سرية للتجارة �ش.م.م

الأو�شط  ال�شرق  يقــوم بت�شفـيــة �شركة بوابة  اأنـه  املقبايل  يعلن جمال بن �شعيد بن حمد 
 ،1208315 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  الع�شرية 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 1520 ر.ب: 311
هاتف رقم: 98988042

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سامل بن حميد �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بر�عة للتجارة �ش.م.م
للتجارة  براعة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شعيدي  حميد  بن  �شامل  بن  حممد  يعلن 
ال�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1338558 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2022/8/14م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 3895 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99469662

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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حميد بن حمد بن حممد �جلهوري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لكبري �لعاملي للخدمات �ش.�ش.و

يعلن حميد بن حمد بن حممد اجلهوري اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الكبري العاملي للخدمات 
�ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1379457، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم: 99369192

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

حممد بن �سيف بن �سليمان �ملعمري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لليطاين للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  الليطاين  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �شليمان  بن  �شيف  بن  حممد  يعلن 
حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،3207382 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية، 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ش.ب: 133 ر.ب: 311
هاتف رقم: 90776766

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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عدمي بن حميد بن عدمي �لدرمكي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قريات للتموين و�الإعا�سة �ش.م.م

يعلن عدمي بن حميد بن عدمي الدرمكي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قريات للتموين والإعا�شة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1277525، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 62 ر.ب: 400

هاتف رقم: 99131315
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي

ندمي بن ر��سد بن خمي�ش �لبو�سعيدي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحاب م�سقط �لوطنية �ش.م.م

م�شقط  �شحاب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  البو�شعيدي  خمي�ش  بن  را�شد  بن  ندمي  يعلن 
الوطنية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1131822، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب �لباطنة 
�ش.ب: 418 ر.ب: 314
هاتف رقم: 92551107

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
�مل�سفــي
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علي بن را�شد بن حميد الناعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء ينقل الوطنية �ش.م.م

يعلـن علي بن را�سد بن حميد الناعبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سماء ينقل الوطنية �ش.م.م، 

وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1127774، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة داوؤد العامري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن علي بن را�سد بن حميــد الناعبــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة داوؤد العامـــري و�سريكـــه 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1146636، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
عبدالرحمن بن �شليم بن عبداللـه العلوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال الظفرة التجارية - تو�شية

يعلـن عبدالرحمن بن �سليم بن عبداللـه العلـــوي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة جــبال الظفرة 

التجارية - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 8077762، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
عقيلة حممد �شلطان 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإبري�شم العربية - تو�شية

تعلـن عقيلة حممد �سلطان ب�سفـتها امل�سفية ل�سركة الإبري�سم العربية - تو�سية، وامل�سجلـة 

لــدى اأمانــة ال�سجــــل الـتجـاري بالرقم 1092906، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.

امل�شفــية
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مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة انتجراتد جلوبل �سريفز�س ال�سرق الأو�سط �س.م.م

يعلـن مكتب براي�س وتر هاو�س كوبرز - حما�شبـــون قانونيـــون - ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة 

انتجراتد جلوبل �شريفز�س ال�شرق الأو�شط �س.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري 

بالرقم 1305458، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن حممد الكلباين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 لل�سركة الوطنية الذهبية للمقاولت الهند�سية والتجارة �س.م.م

الكلبانــي ب�شفـته امل�شفي لل�شركــة الوطنيــة الذهبيـــة للمقـــاولت  يعلـن علــي بن حمــمد 

الهند�شية والتجـــارة �س.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 3000613، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سعيد بن علي بن خدمي اجلابري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن يديد �س.م.م

يعلـن �شعيد بن علي بن خدمي اجلابري ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة م�شاريع بن يديد �س.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1143916، عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سامي بن �سامل بن را�سد العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القيمة للخدمات اللوج�ستية والأعمال �س.م.م

للخدمـــات  القيمــــة  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  العبـــري  را�شـــد  بن  �شالـــم  بن  �شامـــي  يعلـن 

اللوج�شتيـــة والأعمـــال �س.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1310069، 

عن انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�شاروي�شوار بيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع اأ�ش فـي بيتي لالأقم�شة )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلـن �ساروي�سوار بيني ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة م�ساريع اأ�ش فـي بيتي للأقم�سة )�سركة منطقة 

حرة( �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1341881، عن انتهاء اأعمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
املنت�شر بن �شعود بن �شليمان املعويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمواج م�شقط الع�شرية �ش.م.م

يعلـن املنت�سر بن �سعود بن �سليمان املعويل ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأمواج م�سقط الع�سرية �ش.م.م، 

وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1132019، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
من�شور بن �شليمان بن من�شور الهاليل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع احلرادي للتجارة - ت�شامنية

الـــحرادي  يعلـن من�سور بن �سليمان بن من�سور الهللــي ب�سفـــته امل�سفي ل�سركــة ربـــوع 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1525611، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجود لرتكيب الأملنيوم والديكور - تو�شية

النجود لرتكيب  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  الهليل  بن من�سور  �سليمان  بن  يعلـن من�سور 

الأملنيوم والديكور - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1696815، عن 

انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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هزاع بن عبداللـه بن �شعيد اآل عبدال�شالم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رحاب الديل للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن هـــزاع بن عبداللــــه بن �سعيــــد اآل عبدال�ســــلم ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة رحاب الديل 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1067884، 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
جمعة بن علي بن �شامل ال�شكيتي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل الرايبة للتجارة - تو�شية

يعلـن جمعة بن علي بن �سامل ال�سكيتي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة تلل الرايبة للتجارة - تو�سية، 

وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 7049358، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
�شيف بن حمدان بن �شامل الها�شلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو تالني للمقاولت �ش.م.م

يعلـن �سيف بن حمدان بن �سامل الها�سلي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأبو تالني للمقاولت �ش.م.م، 

وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1235357، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
هالل بن �شامل بن ماجد احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هالل وحمد للتجارة - ت�شامنية

يعلـن هلل بن �سامل بن ماجد احلجري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة  هلل وحمد للتجارة - ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال  اأعمال  انتهاء  1044951، عن  الـتجـاري بالرقم  ال�سجــل  اأمانة  وامل�سجلـة لدى 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز عر�ش ال�شلطانة للتجميل �ش.�ش.و

يعلـن املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة مركز عر�ش ال�سلطانة 

1257367، عن انتهاء  الـتجـاري بالرقم  اأمانة ال�سجــل  للتجميل �ش.�ش.و، وامل�سجلـة لدى 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
�شعيد بن حمد بن �شعيد اخل�شيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأمانة الذهبية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن �سعيد بن حمد بن �سعيد اخل�سيبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة الأمانة الذهبية للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1122713، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
 �شامل بن علي بن عبداللـه ال�شقري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحار الذكية لل�شحن �ش.م.م

يعلـن �سامل بن علي بن عبداللـه ال�سقري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة البحار الذكية لل�سحن �ش.م.م، 

وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1328993، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
عادل بن علي بن عبيد املخمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة اأعمار الدوحة احلديثة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلـن عادل بن علي بن عبيد املخمري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأعمار الدوحة احلديثة للتجارة 

واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1126621، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

-295-



اجلريدة الر�سمية العدد )1458(

حمفوظ بن مبارك بن �شليمان الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطوير الدولية �ش.م.م

يعلـن حمفوظ بن مبارك بن �سليمان الوهيبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة التطوير الدولية �ش.م.م، 

وامل�سجلـة لدى اأمانة ال�سجــل الـتجـاري بالرقم 1047032، عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
ع�شام بن حممد بن عقيل باعمر

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلليجية للم�شاريع الإمنائية �ش.م.م

للم�ساريـــع  ل�سركــة اخلليجيـــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  باعمر  بن عقيل  يعلـن ع�سام بن حممد 

الإمنائيـــة �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1083596، عن انتهاء 

اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
مكتب الكون - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو يافث املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـــن مكتــب الكــون - حما�ســبــون قانونيــون - ب�سفـتــه امل�سفــي ل�سركــة اأبــو يافـــث املتحـــدة 

 ،1098065 اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم  لـــدى  للتجـــارة واملقــاولت �ش.م.م، وامل�سجلـــة 

عن انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
عمار بن عبدالرحمن بن حممد الزرافـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قرية احل�شاة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

احل�ساة  قرية  ل�سركــة  امل�سفــي  ب�سفـتــه  الزرافـي  حممد  بن  عبدالرحمن  بن  عمار  يعلـن 

للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلـــة لـــدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـاري بالرقم 1113027، عن 

انتهاء اأعمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حول العامل الدولية احلديثة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركــة حول العامل الدولية 

انتهاء  1031680، عن  بالرقم  الـتجـاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لـــدى  احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـــة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 لل�سركة العاملية للهند�سة وامل�ساريع املتميزة �ش.م.م

للهند�شــــة  العامليـــة  لل�شركــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  الدرعي  بن حمد  �شعيد  بن  عبداللـه  يعلـن 

وامل�شاريع املتميزة �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـاري بالرقم 1173924، عن 

انتهاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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