
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1479(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

�إىل معاهدة  باملو�فقة علـى �ن�سمام �سلطنة عمان  مر�ســـوم �ســلطانـــــي رقـــــــم 2023/7 

�آ�سيــــا  �ســـرق  جنــــوب  فـــي  و�لتعـــاون  �ل�سد�قـــــة 

وبروتوكوالت تعديلها.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
           وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

�سـادر فـــي 2023/2/1 باعتبار مو��سفـة قيا�سيــة  قـــــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــــــم 2023/4٥ 

خليجية مو��سفة قيا�سية عمانية ملزمة.

وزارة الرتبيـة والتعليـم
�سـادر فـي 2023/1/29 باإجر�ء تعديل فـي �لالئحة  قـــــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــــــم 2023/29 

�لتنظيمية للمد�ر�س �لدولية.

�ســـادر فـــي 2023/1/29 بتعديــل بعـــ�س �أحكــــام  قـــــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــــــم 2023/30 

�لالئحة �لتنظيمية للمد�ر�س �خلا�سة.

�سادر فـي 2023/1/30 بتحديد ر�سوم �خلدمات  قـــــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــــــم 2023/32 

�لتي تقدمها وز�رة �لرتبية و�لتعليم.
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وزارة التنميـة االجتماعيـة 
�لرقابــة  الئحــة  باإ�ســد�ر   2023/2/1 فـي  �سادر  قـــــــــــــــر�ر وز�ري رقــــــــــــــــــم 2023/3٦ 

علـى �جلمعيــات و�لهيــئــات غيــر �لهادفـــة للربــح 

فـي �ساأن مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب.

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
باإ�ســـد�ر الئحــــة ت�سجيـــــل   2023/2/1 �سادر فـي  قــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــــم ٥٦/2023 

�ملوؤ�س�سات �ل�سغرى و�ل�سغرية و�ملتو�سطة و�إ�سد�ر 

بطاقة ريادة �الأعمال.

 هـيـئة حـمـايــة امل�ستـهـلـك
�سادر فـي 2023/1/30 بتعديل بع�س �أحكام �لقر�ر  قـــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2023/20٦ 

رقــــم 201٥/2٥٦ فــي �ســـاأن حظــــر تـــد�ول �لتبـــغ 

�ملم�ســوغ )غيـر �ملدخـن(.

هيئـــة الطيــران املدنـــي 
�سادر فـي 2023/1/29 باإ�سد�ر �لالئحة �لتنفـيذية  قـــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2023/11٦ 

لقانون �لطري�ن �ملدين.

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة
                                             وزارة االأوقـاف وال�سـوؤون الدينيـة

ملخ�س �لنظام �الأ�سا�سي ملوؤ�س�سة هد�ية �لوقفـية �لعامة.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

�الإعالنات �خلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبـات ت�سجيــل �لعالمــات �لتجاريـــة.

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بالرتخي�س باالنتفاع.

�إعالن ب�ساأن �لعالمات �لتي مت �لتاأ�سري فـي �ل�سجالت بانتقال ملكيتها.

�إعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

��ستـــــــــــــدر�ك.



اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة كر�ساء �جلديدة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �لو�رد �ملتحدة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أم �لزمامي �لعاملية للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملدينة �لع�سرية للتجارة و�ملقاوالت �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملز�يا لال�ست�سار�ت �لهند�سية �س.�س.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحر�ء �مللدة �حلديثة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قمم و�دي نام للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أحمد بن علي بن خلفــان �ملقبالــي و�سريكــه 

للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة هم�سات �لتفاوؤل �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملدثر للمقاوالت �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجياد خلدمات حقول �لنفط �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة وياك �لتجارية �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة برج �لعذر�ء لالإن�ساء�ت �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سحر�ء �مل�سرق �لر�ئدة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عيد بن �سامل بن م�سيمل �لها�سمي وولده 

للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع ه�سبة �خلوبار - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جنوب �سد ماأرب للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مطعم �سو�لف - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �حلديثة للمعادن �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رمال �لدقم �لف�سية للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �ليزن �لر��سبي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أوتاد �لو�دي للتجارة - تو�سية.
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للتجــــارة  �لبو�سعيــــدي  مبــارك  فهــــد  �أبــــو  ل�سركة  �لت�سفـية  �أعمال  بدء  عن  �إعالن 

و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سفوة �سمائل للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملو�رد �لعربية �لعاملية �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعناية �لذهبية للتجارة �س.�س.و.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سماء �ل�سيز�و للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ربوع و�دي �سافان للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جمد �سحار �مل�سرق للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة د�ر �لطليعة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منابع �لرخاء �لدولية للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سوء �ل�سم�س �ملميزة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعاملية للتطوير �مل�ساريع للخدمات �لتقنية �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بو�بة �سحار �لعاملية �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أفالج �خلري�س للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة و�حة �ل�سجم للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ملوؤ�س�سة �لرحيق �حلديثة للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سعيد بن خلفان �ل�سام�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو �أن�س �لفار�سي للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لق�سو�ء �لعاملية �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مدر�سة �خل�سر�ء �حلديثة �خلا�سة �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعمرين للمقاوالت و�الإن�ساء�ت �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مل�سات عربي �لوطنية �س.م.م.

�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة قلعة مطرح �س.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ل�ساحلية �لوطنية �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ريان �لغبري�ء للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة تالل �ملدينة �الأثرية �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إديوتك �ل�سرق �الأو�سط و�سركاه �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بركات �لهمبار للتجارة و�ملقاوالت - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سامل �ليحيائي ونا�سر �ملكتومـــي  للتجــــارة - 

ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة مناظر �لظاهرة للتجارة و�خلدمات �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رو�فد �مل�ستقبل �لوطنية للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع �أبو عمار لالإعمار - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�جلليل بن حممد بن عبد�للـه و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الأح�سار �ل�سريعة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط �خلليجية �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أمان للخدمات �لفنية - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة بدر �ملدينة للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عامر وعبد�للـه �لربيعي للتجارة  - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سهول �جلزيرة للتجارة و�لنقل - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة عبد�لعزيز بن حممد بن عبد�للـه و�سركاه 

للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة م�سقط �ملتحدة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعود بهو�ن �لهند�سية �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة وليد وماجد �لغافري للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ج�سر �آ�سيا �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفند�ل �س.م.م.
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�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبو مالك �ل�ساملة للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة جبال �سيجر للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �سور حماد للتجارة و�ملقاوالت �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أجماد مطرح �لعاملية �س.�س.و.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معامل �ل�سروق �لعاملية �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أنو�ر قباء للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سرق �جلزيرة للتجارة و�ملقاوالت �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أنو�ر �سليم �لدولية للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سموع �لف�سية �ملتميزة - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �أبر�ج �جلازر �حلديثة للتجارة - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعقيق �لف�سي - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لرحبة لال�ستثمار و�لتطوير �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة طالل �لعطابي و�سريكه - ت�سامنية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لت�سنيم للم�سروبات و�لع�ساير  �لطبيعية �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�ساريع بندر �لرو�سة �حلديثة - ت�سامنية. 

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعمانية للرتفيه �لعائلي �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �إبر�هيم بن علي �لعلوي و�إخو�نه للتجارة - تو�سية.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لهرم �الأخ�سر �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لعبار للخدمات و�ال�ستثمار �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لف�ساء �جلميل للتجارة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملعمري �ل�ساملة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �الإتقان لالأعمال �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سدر للطاقة �ملتجددة �س.م.م.

�إعالن عن �نتهاء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �لفائز �لر�بع للتجارة �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طالئع التلعة للتجارة واملقاوالت - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القبة الالمعة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدولية الراقية للتجارة واخلدمات �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغافري لالإن�صاءات والتطوير �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأح�صن اجلديدة للتجارة - تو�صية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احتاد اخلليج للم�صاريع الرائدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة درب الزهور للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهجة �صليم الذهبية للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جنم الليل الف�صي للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمعة علي �صليمان و�صركاه الطبية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج ال�صابطي للتجارة احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خالد الريامي و�صريكه - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوري غ�صفان للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صفاف الربكات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحار املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ارتقاء اجلنوب املتحدة للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طوق اجلمان للمقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الغروب الذهبي للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء �صحار للتجارة - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأنظار العاملية املتحدة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية  ل�صركة مزارع بدبد للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج �صليم املتحدة للتجارة - ت�صامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2023/7

باملوافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمــان 
 اإلى معاهدة ال�سداقة والتعاون فـي جنوب �سرق اآ�سيا وبروتوكوالت تعديلها

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

دينبا�ســـار  فـــــي  املحــــررة  اآ�سيــــــا،  �ســــرق  فــــي جنــــوب  والتعــــاون  ال�سداقـــة  وعلــى معاهــــدة 

بتاريــخ 24 من فرباير 1976م،

وعلـــى الربوتوكــــول األأول بتعديــــل معاهـــدة ال�سداقــة والتعــاون فـــي جنــوب �ســرق اآ�سيــا، 

املحرر فـي مانيال بتاريخ 15 من دي�سمرب 1987م،

وعلــى الربوتوكــول الثانــي بتعديــل معاهــدة ال�سداقــة والتعــاون فـــي جنــوب �ســرق اآ�سيــا، 

املحرر فـي مانيال بتاريخ 25 من يوليو 1998م، 

وعلــى الربوتوكــول الثالــث بتعديــل معاهــدة ال�سداقــة والتعــاون فـــي جنــوب �ســرق اآ�سيــا، 

املحرر فـي فـيتنام بتاريخ 23 من يوليو 2010م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت
املــادة االأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل معاهدة ال�سداقة والتعاون فـي جنوب �ســرق اآ�سيـا 

وبروتوكوألت تعديلها امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

تعديلهــا  وبروتوكــوألت  املعاهـــدة  اإلـــى  األن�سمــام  وثيقــة  اإيــداع  األخت�ســا�ص  علــى جهـات 

امل�سار اإليها وفقا ألأحكامها.

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

�سـدر فـي:   ٨  من رجــــــــــب �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: 30 من  ينـايـــــــر �سنـة 2023م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري 

رقــم 2023/45

باعتبار موا�سفة قيا�سية خليجية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة

�إلى  و�ل�صناعة  �لتجارة  وز�رة  بتعديل م�صمى  رقم 2020/97  �ل�صلطاين  �ملر�صوم  �إلى  ��صتناد� 
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار وحتديد �خت�صا�صاتها و�عتماد هيكلها �لتنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه �مل�صلحة �لعامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

تعترب �ملو��صفة �لقيا�صية �خلليجية رقم )GSO2698:2022( �خلا�صة باملتطلبات �لفنية 
للمركبات �لكهربائية، مو��صفة قيا�صية عمانية ملزمة. 

املــادة الثانيــــة

تفر�ض غر�مة �إد�رية ال تتجاوز )1000( �ألف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام هذ� 
�لقر�ر، وت�صاعف �لغر�مة فـي حال تكر�ر �ملخالفة.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذ� �لقر�ر فـي �جلريدة �لر�صمية، ويعمل به بعد �نق�صاء )3( ثالثة �أ�صهر من تاريخ 
ن�صره. 

�سـدر فـي: ١0 من رجــــــــب ١444هـ
املـوافــــق:  ١  من فبــــرايـر 2023م

قيـــ�س بن مـحمــد بن مو�ســى اليـو�سـف 
 وزير �لتجارة و�ل�صناعة وترويج �ال�صتثمار
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وزارة الرتبيـة والتعليـم

قـرار وزاري 

رقـم 2023/2٩

ب�إجراء تعديل فـي الالئحة التنظيمية للمدار�س الدولية

ا�صتنادا اإلى الالئحة التنظيمية للمدار�س الدولية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/4، 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــ�دة األأولـــــى

ت�صتبـــدل بعبـــــارة "املــــدار�س الدوليــة"، عبـــارة "املــــدار�س األأجنبيــة" اأينمــــا وردت فـي القـــرار 

الوزاري رقم 2006/4، والالئحة املرفقة به.

املــ�دة الث�نيـــة

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

املـــ�دة الث�لثـــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�صـدر فـي:   ٧ / ٧ / ١٤٤٤هـ  

املوافـــــق: 2٩/ ١ / 2023م

د. مديحة بنت اأحمد ال�صيب�نية

وزيــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــم
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قـرار وزاري 

رقـم 2023/30

بتعديل بع�س اأحكام الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة 

ا�صتنادا  اإلى القرار الوزاري رقم 287/ 2017 باإ�صدار الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة امل�صار اإليها.

املــادة الثانيـــة

يجـــب عــــلى املـــدار�س اخلا�صة توفـيق اأو�صاعها وفقا ألأحكــام ال�صوابط املرفقــة خـالل مــدة 

أل تزيد على �صنة واحدة من تاريخ العمل بها.

املـــادة الثالثـــة

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

املــادة الرابعــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�صـدر فـي:   ٧ / ٧ / 1444هـ  
املوافـــــق: 2٩/ 1 / 2023م

د. مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية
وزيــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــم
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تعديالت على بع�س اأحكام الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�صة

ت�صـــاف مــــواد جديـــدة اإلـى الالئحـــة التنظيمـــية للمـــدار�س اخلا�صـــــة امل�صــــار اإليهــا باأرقـــام 
)21 مكررا، 21 مكررا 1، 85 مكررا( ن�صها األآتي:  

"املـــادة ) 21 مكــــررا (

مع عدم األإخالل بحكم املـــادة )2( من هذه الالئحــة، تكون ت�صمية فئات املـدار�س اخلا�صة 
على النحو األآتي:

رو�صـــــــة األأركـــــان التعليميــــة، وتكـــــــون ت�صميتهـــــــا بـ )رو�صـــــة األأركـــــــــان التعليميـــــة    1
بـ "ا�صـــــم املدينــــة / القريـــــة"(.

مدر�صـــــة خا�صــــة للتعليــــم املبكـــــر، اأو ريـــــا�س األأطفـــال، اأو تعليـــم القــــراآن الكريــــم،    2
وتكــون ت�صميتهــا بـ )مدر�صـــة "األ�صـــــم املعتمــــــد" اخلا�صــــة للتعليـــم املبكــــر "رو�صــــة" 

اأو "تعليم القراآن الكرمي"(.

مدر�صة خا�صة، وت�صمل اأن�صطتها ال�صفوف من األأول فاأعلى، مع اإمكانية ممار�صتها     
لن�صـــاط ريــــا�س األأطفال، وتطبق واحـــدا اأو اأكثــر من الربامج التعليميــــة األآتيــــة: 
اأحادية اللغة اأو ثنائية اللغة اأو دولية، وتكون ت�صميتها بـ )مدر�صة "األ�صم املعتمد" 

اخلا�صة(.

مدر�صــة دوليــة خا�صـــة، وتطبق الربامج التعليميـــة وموؤهالتهـا الدوليـــة املمنوحــة     
من قبل املوؤ�ص�صات التعليمية الدولية املعرتف بها من قبل وزارة الرتبية والتعليم، 
وت�صمل ال�صفوف من األأول حتى الثاين ع�صر، مع اإمكانية ممار�صتها لن�صاط ريا�س 

األأطفال، وتكون ت�صميتها بـ )مدر�صة "األ�صم املعتمد" الدولية اخلا�صة(.
وأل يجوز ترجمة اأ�صماء املدار�س اخلا�صة اإلى لغات اأخرى". 

"املــادة ) 21 مكــررا 1 (

مـع عــدم األإخـــالل بحكـــم البنــــد ) ( مــن املـــادة )21 مكررا( مـــن هـــذه الالئحـــة، ي�صتــــرط 
للرتخي�س للمدار�س الدولية اخلا�صة ا�صتيفاء ال�صوابط األآتية:
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احل�صــــول علـــى األعتمـــاد األأكادميـــي من قبـــل املوؤ�ص�صــة املانحــة للربامـج الدوليـــة   1

املطبقة فـي املدر�صة والهيئة العمانية لالعتماد األأكادميي و�صمان جودة التعليم.

تطبيق الربامج التعليمية واملوؤهالت الدولية ذاتهـــا املمنوحـــة من قبـــل املوؤ�ص�صــــات   2

التعليميـــة الدوليــة املعرتف بهـــا حتــى ال�صـــف الثاين ع�صر، وتطبيق نظــام التقومي 

الرتبوي املرتبط بالربنامج الدويل املعتمد فـي جميع املراحل التعليمية.

الدوليــة      واملوؤهــالت  التعليمية  الربامج  املدر�صــــة جميع متطلبات تطبيق  توفـيــــر 

وعلى األأخ�س الكوادر األإدارية والفنية املوؤهلة مبن فـيهم من�صقو الربامج التعليمية 

الدوليـــة، واملعلمـــون املوؤهلـــون ذوو اخلبــرة فـي تدريــــ�س تــــلك الربامـــج، وامل�صــــادر 

التعليمية املتنوعة واملرافـــق الدرا�صية املخ�ص�صة واملجهزة، وذلك وفقا للموا�صفات 

التي حتددها الوزارة. 

توفـري املدر�صة لربامج األإمناء املهني والتدريب امل�صتمر للمعلمني واألخت�صا�صيني     

فـيها ب�صاأن امل�صتجدات فـي الربامج التعليمية واملوؤهالت الدولية، وطرق التدري�س 

احلديثة، واأنظمة التقومي الرتبوي".

"املـــادة ) 85 مكــــررا (

علـــى الــــوزارة فـي حال عدم تطبيق املدار�س الدولية اخلا�صة للربامــج املن�صـــو�س عليهــا 

فـي البند )2( من املادة )21مكررا 1( من هذه الالئحة لل�صفـني احلادي ع�صر والثاين ع�صر 

ملــــدة عامــــني درا�صيــــني، اأن تلغــي م�صمــى املدر�صــة "الدولية" تلقائيا ، وعلــــى املدر�صــة تغييـــر 

م�صماها مبا يتوافق مع البند ) ( من املادة )21 مكررا( من هذه الالئحة". 
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قـرار وزاري 

رقـم 2023/32

بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،

واإلى املر�ســـوم ال�سلطانــي رقـــم 2020/79 بتحديــــد اخت�سا�ســـــات وزارة الرتبيــــة والتعليــــم 

واعتمـاد هيكلها التنظيمي، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2018/34 بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية 

والتعليم،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

حتدد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم وفق اجلدول املرفق.

املــادة الثانيـــة

1 - يعفى من الر�سم الوارد فـي البند )1( من اجلدول املرفق كل من:

الطلبة من اأبناء العمانيات املتزوجات من غري العمانيني.  اأ - 

الطلبة من اأبناء دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سرط املعاملة باملثل.  ب - 

الطلبة الذين إل يحملون وثائق ثبوتية توؤكد جن�سيتهم، على اأن يقت�سر اإلإعفاء   ج - 

على طلبة املدار�س التي حتددها وزارة الرتبية والتعليم فـي املناطق احلدودية.

الطلبة من اأبناء اجلمهورية اليمنية.  د - 
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2 - يعفى بن�سبة )50%( خم�سني باملائة من قيمة الر�سم الوارد فـي البند )1( من اجلدول 

املرفق اأبناء غري العمانيني العاملني فـي وزارة الرتبية والتعليم.

يعفى الدار�سون من اأ�سر ال�سمان اإلجتماعي، والدار�سون فـي مركز الكفاح فـي ال�سجن   - 3

املركـــزي فـي وإليـــة �سمائــل، ومركــز احلور فـي اخلوير التابع لدائرة �ســوؤون اإلأحــداث 

فـي وزارة التنميــــــة اإلجتماعيــــة مــــــن الر�ســـوم الـــواردة فـي البنـــود )30، 31، 32، 33( 

مـن اجلدول املرفــق.

املـــادة الثالثـــة

يلغــــى القــــرار الـــــوزاري رقــــم 2018/34 امل�ســــار اإليـــه، كما يلغــى كــل مـــا يخالف هـــذا القــرار، 

اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املـــادة الرابعــة

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

�سـدر فـي:   ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ  

املوافـــــق: 30/ ١ / 2023م

د. مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية

وزيــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعليـــــــــــــــــم
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جدول بتحديد ر�سوم اخلدمات التي تقدمها وزارة الرتبية والتعليم 

اخلدمــــــةم
قيمـة الر�سـم

 بالريـال العمانـي

50 �سنويابدل خدمات للطلبة غري العمانيني فـي املدار�س احلكومية  1

25التنازل عن عقد و�سيلة نقل طلبة فـي املدار�س احلكومية 2

650تقدمي طلب اإن�ساء مدر�سة اأجنبية 3

1000ترخي�س اإن�ساء مدر�سة اأجنبية 4

1000جتديد الرتخي�س املمنوح للمدر�سة اإلأجنبية 5

3000التنازل/ بيع الرتخي�س املمنوح للمدر�سة الدولية / اإلأجنبية6

150تقدمي طلب اإن�ساء مدر�سة خا�سة 7

150ترخي�س اإن�ساء مدر�سة خا�سة 8

150جتديد الرتخي�س املمنوح للمدر�سة اخلا�سة 9

750التنازل/ بيع الرتخي�س املمنوح للمدر�سة اخلا�سة 10

فتح فرع للمدار�س بجميع اأنواعها 11
نف�س ر�سوم 

ترخي�س اإلإن�ساء 
ح�سب نوع املدر�سة

12
ترخي�س اإن�ساء مدر�سة خا�سة للتعليم املبكر

)"رو�سة" /"تعليم القراآن الكرمي"(
100

13
جتديد الرتخي�س املمنوح  للمدر�سة اخلا�سة للتعليم املبكر 

)"رو�سة" /"تعليم القراآن الكرمي"(
100
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اخلدمــــــةم
قيمـة الر�سـم

 بالريـال العمانـي

14
التنازل/ بيع الرتخي�س املمنوح  للمدر�سة اخلا�سة للتعليم 

املبكر )"رو�سة" /"تعليم القراآن الكرمي"(
150

25معاينة مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�سة اأو دولية 15

25اعتماد خرائط ت�سييد مبنى مدر�سي ملدر�سة خا�سة اأو دولية 16

17
تغيري/ اإ�سافة تطبيق برنامج تعليمي دويل

 جديد للمدار�س اخلا�سة 
50

150فح�س واعتماد برنامج اإثرائي اأو مادة اإثرائية  18

19

فح�س واعتماد اإحدى ال�سال�سل التعليمية اإلآتية:

50حزمة كاملة لكل �سف 

مكون اإ�سافـي للحزمة )اإلأقرا�س ال�سمعية واإلأقرا�س املرئية(
25 للحزمة

 بعد اإلعتماد اإلأ�سا�سي

20 لكل جمموعةجمموعة كتب ق�س�س ق�سرية 

20 لكل كتابكتاب جمموعة ق�سائد �سعرية 

25 لكل م�سرحيةم�سرحية اأدبية واملواد امل�ساحبة 

20 لكل روايةرواية اأدبية 

1000فح�س واعتماد موؤ�س�سة لالإ�سراف اإلأكادميي على املدار�س 20

100اإ�سافة �سريك جلميع املدار�س اخلا�سة 21

150املوافقة على طلب نقل موقع املدر�سة بني الوإليات واملحافظات 22
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اخلدمــــــةم
قيمـة الر�سـم

 بالريـال العمانـي

23
اإ�سدار �سهادة بدل مفقود اأو تالف

 اأو الت�سديق على ال�سهادات التي ت�سدرها الوزارة 
5

5معادلة �سهادة 24

5اإ�سدار �سهادة اإثبات قيد 25

5اإ�سدار �سهادة اإمتام )12( �سنة درا�سية 26

5اإ�سدار �سهادة مرتجمة 27

5اإ�سدار �سهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام 28

29
مراجعة دفاتر اإجابات املواد الدرا�سية

 ل�سهادة دبلوم التعليم العام 
2.5

5الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�سفوف من )7 - 11( 30

10اإعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار لل�سفوف من )7 - 11(31

10الت�سجيل إلأول مرة فـي تعليم الكبار بال�سف )12( 32

50اإعادة الت�سجيل فـي تعليم الكبار بال�سف )12( 33
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وزارة التنميـة االجتماعيـة 
قـرار وزاري 

رقم 2023/3٦
باإ�صدار الئحة الرقابة على اجلمعيات والهيئات 

غري الهادفة للربح فـي �صاأن مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب

ا�ستنادا اإلى قانون اجلمعيات األأهلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/14،
واإلى املر�سوم ال�سلطانــي رقـم 2003/32 بتحديــــد اخت�سا�ســــات وزارة التنميـــــة األجتماعيــــة 

واعتماد هيكلها التنظيمي،
واإلى قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/30،
واإلى ألئحــة �ســروط وقواعد واإجراءات منح تراخيــــ�ص جمـــع املال مـــن اجلمهــــور ال�ســــادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2010/53،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
يعمل فـي �ساأن الرقابة على اجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح فـي �ساأن مكافحة غ�سل 

األأموال ومتويل األإرهاب، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيـــة
على اجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح توفـيق اأو�ساعها طبقا ألأحكام الالئحة املرفقة 

خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املـــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

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

�صدر فـي: ١0 مـن رجــــــــــــب ١٤٤٤هـ
املوافــــق:   ١ مــن فربايــــــــر 2023م

د. ليلى بنت اأحمد بن عو�ض النجار
وزيـــــــــــــرة التنميـــــــــــــــــة األجتماعيـــــــــــــة
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الئحة الرقابة على اجلمعيات والهيئات

 غري الهادفة للربح ب�صاأن مكافحة غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ص عليه فـي 
قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى 

املو�سح قرين كل منها، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

- الـــــوزارة: وزارة التنمية األجتماعية.

- الوزيــــــر: وزير التنمية األجتماعية.

- اجلمعيـة: كل جماعة ذات تنظيم م�ستمر، تتاألف من عدة اأ�سخا�ص طبيعيني لغر�ص 
غري احل�سول على ربح مادي، وتهدف اإلى القيام بن�ساط اجتماعي اأو ثقافـي 
اأو خريي، وي�سمل ذلك ال�سناديق اخلريية واجلمعيات واألأندية األجتماعية 
املوؤ�س�سات  اأو  ال�سركات  اأو  اخلا�سة  الهيئات  تن�سئها  التي  وتلك  والثقافـية، 
اأيا كانت الت�سمية التي تطلق عليها، ولو كـــان مــن بـــني اأن�سطتهــــا ممار�سة 
الريا�ســـة البدنيـة اإذا مل تكن هذه الريا�سة هي الن�ساط الرئي�سي للجمعية 
اأو النادي، تقوم بجمع األأموال اأو �سرفها ألأغرا�ص خريية اأو دينية اأو ثقافـية 
اأو اجتماعيـــة اأو تعليميـــة اأو ت�سامنيـــة اأو اأي غــــر�ص اآخــــر، وت�سمـــل الفـــروع 

األأجنبية للجمعيات واملنظمات والهيئات الدولية غري الهادفة للربح.

- امل�صتفـيد: اأي �سخـــ�ص اأو جمموعـــــة مـن األأ�سخــا�ص يتلقــون م�ساعــدات مـــن اجلمعيــة 
من اأي نوع كامل�ساعدات املالية والعينية.

- املركـــــــز: املركز الوطني للمعلومات املالية.

املــادة ) 2 (

على جميع اجلمعيات القائمة الت�سجيل لدى الوزارة قبل البدء بعمليات جمع املال، ومتنح 
اجلمعية ال�سخ�سية األعتبارية من تاريخ ن�سر رقم الت�سجيل اخلا�ص بها فـي اجلريدة الر�سمية.
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املــادة ) 3 (

املادة )15( من قانون اجلمعيات  املن�سو�ص عليها فـي  ال�سجالت والدفاتر  اإلى  باألإ�سافة 
األأهلية امل�سار اإليه، تلتزم اجلمعية باألحتفاظ بال�سجالت والدفاتر األآتية:

�سجل باألأ�سماء والعناوين وتواريخ ميالد كل من:   1

األأع�ساء وما ي�سددونه من ا�سرتاكات.اأ   

رئي�ص واأع�ساء جمل�ص األإدارة.ب   

اأي �سخ�ص ميلك اجلمعية اأو ي�سيطر عليها اأو يدير اأن�سطتها باأي �سكل.    

ال�سجالت التف�سيلية لكافة املعامالت الدولية واملحلية اخلا�سة باجلمعية للتحقق    2
مبا فـيه الكفاية من اأن األأموال قد مت ت�سلمها و�سرفها مبا يتفق واأهداف اجلمعية 

واأغرا�سها.

املــادة ) ٤ (

يجب على اجلمعية األحتفاظ بكل ال�سجالت والدفاتر امل�سار اإليها فـي املادة )15( من قانون 
اجلمعيات األأهلية امل�سار اإليه، وال�سجالت املن�سو�ص عليها فـي املادة )3( من هذه الالئحة 
اإن�سائهــا، واإتاحتها لل�سلطات املخت�سة  ملــــدة )10( ع�ســــر �سنـــــوات على األأقــــل مـــن تاريـــخ 
عنــد الطلـب مبا�ســرة، وت�ستثنـى من ذلك ال�سجـــالت والدفاتــــر املتعلقــــة بتاأ�سي�ص اجلمعيــة 

وهوية املوؤ�س�سني، حيث يجب األحتفاظ بها ب�سكل دائم.

املــادة ) 5 (

يجـــوز لــلوزارة طلب اأي معلومات اأو م�ستنـــدات اأو �سجالت اأو دفاتر مــن اجلمعيــة ملمار�ســـة 
واجبــات الوزارة الرقابيــة املن�سو�ص عليهـــا فـي املـــــادة )17( مــــن قانـــون اجلمعيــات األأهليــة 

امل�سار اإليه.

املــادة ) ٦ (

يجـــب علــــى اجلمعية اأخذ موافقـــــة كتابيـــة م�سبقــــة مـــن الوزارة على اأي تعديـــالت ترغــب 
فـي اإجرائها على اجلمعية اأو نظامها األأ�سا�سي، كما يجب اإخطار الوزارة بعـد اإقرار التعديــل 

من قبل اجلمعية العمومية خالل )14( اأربعة ع�سر يوما على األأكرث.
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املــادة ) 7 (

يجب على اجلمعية عند و�سعها للميزانية ال�سنوية وح�سابها اخلتامي األلتزام بالنموذ  

املعد لهذا الغر�ص من قبل الوزارة.

املــادة ) 8 (

يجب على اجلمعية القيام بجمع املعلومات الالزمة حول امل�ستفـيدين، وحفظ ال�سجالت 

اخلا�سة بهويتهم ومعلوماتهم، كما يجب عليها بذل العناية الواجبة للتحقق من �سحة 

تلك املعلومات، وكذلك من هوية اأي جمعيات �سريكة وبياناتها، والغر�ص من اأن�سطتها.

املــادة ) 9 (

يجب على اجلمعية القيام بجمع املعلومات اخلا�سة باملانحني، على اأن ي�سمل ذلك اأ�سماءهم، 

ون�سخا من هوياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميالدهم على األأقل، كما يجب األلتزام بتطبيق 

التدابري الالزمة ل�سمان �سرية تلك املعلومات. 

املــادة ) ١0 (

أل يجـــوز للجمعيـــة ت�سلــــم اأي تربعات اأو هبات نقدية تتجـــاوز )100( مائة ريــال عمانــي، 

واأي ا�سرتاكـــــات مـــن قبــل اأع�ســـاء اجلمعية اإأل عرب القنـــوات امل�سرفـيــة املاليـــة املرخ�ســــة، 

ويجب   بالن�سبــة للتربعـــات والهبات النقديـــة التي أل تتجــاوز )100( مائة ريال عماين   

حترير اإي�سال باملبلغ، واألحتفاظ بن�سخة منه مع اإعطاء املتربع ن�سخة.

وبالن�سبة ل�سناديق جمع املال من اجلمهور، فـيجب األلتزام باألإجراءات املن�سو�ص عليها 

فـي املادتني )13( و)14( من هذه الالئحة.

املــادة ) ١١ (

يجب على اجلمعية األ�ستعانــة مبكتب تدقيــق مالـــي م�ستقـــل للتدقيق على األأعمال املالية 

واألإدارية وال�سجــالت والدفاتــر اخلا�ســـة باجلمعية وكافـــة اأن�سطتها، وعلى مكتب التدقيق 

عنـــد قيامـــه باأعمــال التدقيـــق األلتــــزام بال�سوابط واملعاييــــر واأل�سرتاطات التـــي ت�سعهـــا 

الوزارة وفقا للنموذ  املعد لهذا الغر�ص.
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املــادة ) ١2 (

 يجب على اجلمعيات التي حتددها الوزارة تعيني حما�سب مايل يكون م�سوؤوأل عــن جميــع 

ال�سوؤون املالية فـي اجلمعية، وم�سك دفاتر احل�سابات.

املــادة ) ١3 (

يجــــب على اجلمعيــــات ا�ستخـــدام اأنظمـــة وتطبيقــــات اإلكرتونيـــة ألأعمالهــا املاليـة واألإداريـة 

وفقا ملا حتدده الوزارة.

املــادة ) ١٤ (

 يجب على اجلمعيات ت�سهيل قيام موظفـي الوزارة ممن يحملون �سفة ال�سبطية الق�سائية 

باأداء مهامهم املتعلقة بدخول مقار اجلمعيات واملباين واملرافق التابعة لها، واألطالع على 

ال�سجالت والدفاتر والتفتي�ص، وموافاتهم مبا يطلبون من بيانات ومعلومات.

املــادة ) ١5 (

يجب على التق�سيم التنظيمي املخت�ص فـي الوزارة رفع حما�سر املخالفات املر�سودة باملخالفة 

ألأحكام هذه الالئحة اإلى الوزير.

وعلى الوزير اتخاذ واحد اأو اأكرث من التدابري اأو اجلزاءات املن�سو�ص عليها فـي املادة )52( 

اإبالغ املركز بالتدابري  اإليه مع  من قانون مكافحة غ�سل األأموال ومتويل األإرهاب امل�سار 

واجلزاءات املتخذة. 
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هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
قــــرار

رقـــم 2023/56
باإ�ســـدار الئحــــة ت�سجيـــــل 

املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واإ�سدار بطاقة ريادة االأعمال

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/١٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 
وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

تقدمها هيئة  التي  للخدمات  املايل  واملقابل  الر�سوم  بتحديد  رقم 69/٢٠١٧  القرار  واإلى 
تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة،

واإلى القرار رقم ٢٠٢١/٧٠ فـي �ساأن التنازل عن االمتيازات والت�سهيالت واحلوافز ذات ال�سلة 
ببطاقة ريادة االأعمال،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 
يعمل فـي �ساأن ت�سجيل املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة واإ�سدار بطاقة ريادة االأعمال 

باأحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة

يلغـــى القـــرار رقـــم ٢٠٢١/٧٠ امل�ســــار اإليــــه، كمـــا يلغـــى كـــل مـــا يخالـــف الالئحــــة املرفقـــة، 
اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة
على اأ�سحاب املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطـة توفـيــق اأو�ساعهــم طبقــا الأحكــام 

الالئحة املرفقة خالل مدة ال تزيد على )9٠( ت�سعني يوما من تاريخ العمل بها.

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

�سـدر فـي: ١0 مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ
املـوافــــق:   ١  مـن فربايـــر 2023م

حليمة بنت را�سد الزرعية
رئي�ســـة هيئـــة تنميـــة

 املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
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الئحة ت�سجيل املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة

 واإ�سدار بطاقة ريادة االأعمال

الف�ســل االأول

تعريفـــات

املــادة ) ١ (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

الهيئـــــة: 
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

املوؤ�س�ســة: 
املوؤ�س�ســـة التـــي متــار�ض ن�ساطــا اقت�ساديــا اإنتاجيا اأو خدميا اأو جتاريا اأو حرفـيا اأو غريها 

من االأن�سطة.
بطاقة ريادة االأعمال: 

البطاقة التي متنح للموؤ�س�سة مبوجب اأحكام املادة )6( من هذه الالئحة.
الدعم واحلوافز: 

االمتيازات والت�سهيالت واالإعفاءات التي متنح للموؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة، 
من قبل اجلهات املخت�سة بالتن�سيق مع الهيئة.

الف�ســـل الثانــي

ت�سجيــل املوؤ�س�ســة

املــادة ) 2 (

تتولى الهيئة ت�سجيل املوؤ�س�سة فـي ال�سجل املعد لذلك، وفقا للت�سنيف الوارد فـي امللحق 
املرفق بهذه الالئحة.
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املــادة ) 3 (

ي�سرتط لقيد املوؤ�س�سة فـي ال�سجل املعد لذلك ا�ستيفاء ال�سروط االآتية:
١ - اأن تكون املوؤ�س�سة �سغرى اأو �سغرية اأو متو�سطة وفقا للت�سنيف املن�سو�ض عليه

فـي هذه الالئحة.
٢ - اأال تكون املوؤ�س�سة مملوكة ملوؤ�س�سة كربى، اأو فرعا لها، وت�ستثنى من ذلك املوؤ�س�سة 
التي يتم اال�ستثمار فـيها من خالل ال�سناديق اال�ستثمارية اأو ال�سركات احلكومية 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من رئي�ض الهيئة.
3 - اأن يكون املقر الرئي�سي للموؤ�س�سة داخل احلدود اجلغرافـية ل�سلطنة عمان.

املــادة ) ٤ (

يقـــــدم طلب ت�سجيل املوؤ�س�ســـة على النموذج املعــــد لهذا الغر�ض ، ويجوز للهيئة ا�ستيفاء 
اأي بيانـــات اأخـــرى تراهـــا الزمــة لذلك، ويجب على املوؤ�س�سة حتديث بياناتها عند حدوث 

اأي تغيري فـيها.

املــادة ) 5 (

ت�ستفـيد املوؤ�س�سة امل�سجلة فـي الهيئة وفقا الأحكام هذه الالئحة من اأوجه الدعم واحلوافز 
املقررة لها.

الف�ســل الثالــث

بطاقــة ريــادة االأعمــال

املــادة ) 6 (

للح�سول  تقدمي طلب  الالئحة  الأحكام هذه  وفقا  الهيئة  لدى  امل�سجلة  للموؤ�س�سة  يكون 
على بطاقة ريادة االأعمال، وت�سدر البطاقة وفقا للفئات املعتمدة لدى الهيئة، وبعد �سداد 

الر�سوم املقررة لذلك.

املــادة ) ٧ (

ي�سرتط حل�سول املوؤ�س�سة على بطاقة ريادة االأعمال االآتي:
١ - اأن يكون مالك املوؤ�س�سة عمانيا متفرغا وم�سجال لدى وزارة العمل ك�ساحب عمل 

وذلك بالن�سبة لفئات البطاقة التي ي�سرتط فـيها تفرغ ال�سركاء.
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٢ - اأن يكون مالك املوؤ�س�سة موؤمنا عليه فـي اأحد اأنظمة التقاعد اأو التاأمينات االجتماعية

لدى جهات االخت�سا�ض، وي�ستثنى من ذلك املتقاعدون اأو من جتاوزت اأعمارهم 

)6٠( �ستني عاما.

املــادة ) ٨ (

ت�ستفـيد املوؤ�س�سة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال من اأوجه الدعم واحلوافز املقررة لها، 

وفقا لل�سروط وال�سوابط التي تعتمد لذلك.

املــادة ) ٩ (

ت�سدر بطاقة ريادة االأعمال ملدة �سنة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، وتعتــرب البطاقــة ملغــاة 

فـي حالة عدم جتديدها بعد م�سي )6٠( �ستني يوما من تاريخ انتهائها.

املــادة ) ١0 (

يجب على املوؤ�س�سة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال االلتزام باالآتي:

١ - �سداد ا�سرتاكات التاأمينات االجتماعية ب�سكل منتظم.

٢ - عدم التنازل عن الدعم واحلوافز اإال بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من 

الهيئة قبل بيع املوؤ�س�سة، اأو الت�سرف فـيها باأي نوع من اأنواع الت�سرفات القانونية.

املــادة ) ١١ (

يجب عند بيع املوؤ�س�سة احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال، اأو التنــازل عنها اأو الت�سرف 

فـيها باأي �سورة كانت ت�سوية جميع االلتزامات املرتبطة باأوجه الدعم واحلوافز، على اأن 

اأعمال جديدة خالل )3٠( ثالثني  ريادة  با�ستخراج بطاقة  املوؤ�س�سة اجلديد  يقوم مالك 

يوما من تاريخ البيع اأو التنازل اأو الت�سرف، وتعترب بطاقة ريادة االأعمال ملغاة اإذا مل يتم 

اأوجه الدعم واحلوافز  اإليها، كما تلغى جميع  امل�سار  ا�ستخراج بطاقة جديدة خالل املدة 

التي ح�سلت عليها املوؤ�س�سة مبوجبها.
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املــادة ) ١2 (

اإلغــاء بطاقــة ريادة االأعمال بناء على طلب مالك املوؤ�س�سة، �سريطة ت�سوية جميع  يجــوز 

االلتزامات املرتبطة بالدعم واحلوافز.

املــادة ) ١3 (

عند اإلغاء بطاقة ريادة االأعمال الأي �سبب من االأ�سباب، تلغى اأوجه الدعم واحلوافز املرتبطة 

بها، وال يجوز التقدم بطلب احل�سول على بطاقة جديدة الأي موؤ�س�سة تتبع املالك ال�سابقني 

اأو اأحدهم اأو ملوؤ�س�سة يكونون �سركاء فـيها، اإال بعد م�سي �سنة على االأقل من تاريخ االإلغاء.

املــادة ) ١٤ (

فـي حالة وفاة مالك املوؤ�س�سة  احلا�سلة على بطاقة ريادة االأعمال، يجب على الورثة التقدم 

اإلى الهيئة بطلب توفـيق اأو�ساع تلك املوؤ�س�سة با�ستخراج بطاقة ريادة اأعمال جديدة وفقا 

لل�ســروط وال�سوابط املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة، وذلك خالل )9٠( ت�سعني يوما 

من تاريخ الوفاة، وفـي حال فوات امليعاد دون تقدمي الطلب تعترب بطاقة ريادة االأعمال 

الهيئة  املرتبطــة بها، ويجوز بعد موافقة رئي�ض  الدعم واحلوافز  اأوجه  ملغاة مـع جميع 

اأوجه الدعم واحلوافز املمنوحة لها للمدة التي تقدرها  ا�ستمــرار ا�ستفــادة املوؤ�س�ســة مــن 

الهيئة.
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ملحـــق

ت�سنيف املوؤ�س�سات ال�سغرى وال�سغرية واملتو�سطة

نـــوع املوؤ�س�ســـة

ال�ســــروط

عدد العمال
االإيرادات ال�سنوية 

بالريال العماين

اأقل من ١١٥٠٫٠٠٠ - ١٠ال�سغرى

١١ - ٥٠ال�سغرية
من ١٥٠٫٠٠٠ 

اإلى اأقل من ١٫٢٥٠٫٠٠٠ 

٥١ - ١٥٠املتو�سطة
من ١٫٢٥٠٫٠٠٠ 

 اإلى اأقل من ٥٫٠٠٠٫٠٠٠
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هـيـئة حـمـايــة امل�ستـهـلـك
قــــرار

رقـــم 2023/206
بتعديل بع�ض اأحكام القرار رقم 2015/256

فـي �سـاأن حظـر تـداول التبـغ املم�سـوغ )غيـر املدخـن(

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/26 باإن�ساء هيئة حماية امل�ستهلك،

واإىل نظام هيئة حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53،

واإىل قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66،

واإىل القرار رقم 2015/256 ب�ساأن حظر تداول التبغ املم�سوغ )غري املدخن(،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى 
ي�ستبدل بن�ص املادة الثانية من القرار رقم 2015/256 امل�سار اإليه، الن�ص اآلآتي: 

"مع عدم اآلإخالل بالعقوبات اجلزائية املن�سو�ص عليها فـي قانون حماية امل�ستهلك امل�سار اإليه، 

يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القرار بغرامة اإدارية آل تقل عن )100( مائة ريـال عماين، 

وآل تزيــد علــى )1000( األــف ريــال عمانـــي، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

وفـي حال ا�ستمرار هذه املخالفة تفر�ص غرامة اإدارية مقدارها )50( خم�سون رياآل عمانيا 

عن كل يوم ت�ستمر فيه املخالفة، على اأآل يزيد جمموعها على )2000( األفي ريال عماين.

ويتم اإتالف الكميات امل�سبوطة من التبغ املم�سوغ )غري املدخن( وفقا لل�سوابط املعمول 

بها فـي هيئة حماية امل�ستهلك".

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي:  ٨   مـن رجـــــــب 1٤٤٤هـ
املـوافــــق: 30 مـن ينايــــــر 2023م

�سلّيم بن علي بن �سلّيم احلكماين
رئيــــــ�ص هـيـئـــــــة حـمـايــــــــة امل�ستـهـلــــــك
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هيئـــة الطيــران املدنـــي 
قـــرار 

رقـــم ١١٦/2023
باإ�صدار الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين

ا�ستنادا اإلى نظام هيئة الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/43،
واإلى قانون الطيـران املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/76،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 44/ن/2007،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة الطريان املدين، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى
 يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون الطريان املدين، املرفقة.  

املــادة الثانيـــة
ي�سدر رئي�س جملــ�س اإدارة هيئة الطريان املدين القرارات والنظم الالزمـــة لتنفـيــذ اأحكـــام 

هذه الالئحة.

املـــادة الثالثـــة
يلغـى القـــرار الـــوزاري رقم 44/ن/2007 امل�سار اإليـــه، فـيما عـدا البــــاب الثالث ع�ســـر املتعلـــق 
بر�سـوم الطيــران واملالحــة اجلويــــة وخدمـــات األأر�ســـاد اجلوية، كما يلغــــى كـــل مـــا يخالــــف 

الالئحة املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

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

�صدر فـي:  ٧  مـن رجــــــــــــــب ١٤٤٤هـ
املوافــــق: 2٩ مــن ينايـــــــــــر 2023م

م. �صعيــد بـن حمــود بن �صعيــد املعــويل
وزير النقل واألت�ساألت وتقنية املعلومات
رئي�س جملـ�س اإدارة هيئة الطريان املدين
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الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
الف�صــل األأول

تعريفــات واأحكــام عامــة
املــادة ) ١( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون الطريان املدين امل�سار اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات األآتية املعنى املبني 

قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الهيئـــة: 
هيئة الطريان املدين.

الرئيــ�س: 
رئي�س الهيئة.

القانــون: 
قانون الطريان املدين.

م�صغـل املطـار: 
اأي �سخ�س معنوي يتولى ت�سغيل واإدارة املطار بذاته اأو بوا�سطة تابعيه. 

وحدة التحقيق: 
التق�سيم األإداري املخت�س بالتحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان.

املــادة ) 2 (

تتولـــى الهيئـــة اإ�سدار النظــم املتعلقــة بتعريــف امل�سطلحـــات فـي جمــــال الطيــــران املدنــــي 

طبقا للمالحق األأ�سا�سية للمنظمة.

ويعتمد رئي�س الهيئة النظم وفقا ملعاهدة �سيكاغو واأي معاهدات اأخرى خا�سة بالنقل اجلوي.

املــادة ) 3 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على األآتي:
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األأن�سطــة ذات ال�سلـــة بكافـة املجاألت التي تتعلــــق بالطائـــرات واملطارات وم�سغلــــي   1
الطائرات وخدمات املالحة اجلوية وموؤ�س�سات �سيانة الطائرات وموؤ�س�سات الت�سميم 
والت�سنيــــع وموؤ�س�ســـــات التدريــــب واأي موؤ�س�سات تقدم خدمــــات مت�سلـــة بالطــريان 

فـي �سلطنة عمان.

األأن�سطـــــة ذات ال�سلــــة بكافــة املجاألت التـــي تتعلق بالطائـــرات األأجنبيـــة امل�سجلــــة   2
فـي �سلطنـة عـمان والعاملــة فـي اأو فــــوق املناطق الربية اأو امليـــاه األإقليميـــة ل�سلطنـــة 

عمان، والعاملني على تلك الطائرات. 

املــادة ) ٤ (

تطبق قواعد اجلو   وفقا للملحق رقــــم )2( مـــن اتفاقيــة �سيكاغـــــو   علــى املجــــال اجلــــوي 
فـي اأعايل البحـار دون ا�ستثنـاء.

املــادة ) 5 (

يجب على مالك اأو م�سغل املطار عند اإن�ساء مطار جديد اأو تعديــل مطار قائم القيام بدرا�سة 
تقييم األآثار البيئية لذلك، ل�سمان حماية البيئة.

الف�صـــل الثانــي

ال�صلطــة املخت�صــة

املــادة ) ٦ (

حتدد �سوابط اإ�سناد الهيئة اأيا من مهامها للغري وفقا للمادة )5( من القانون على النحو 
األآتي:
فـي حال األإ�سناد ملنظمة دولية اأو اإقليمية:اأ   

يجب اأن تكون املنظمة معرتفا بها دوليا، وخمت�سة باملهام التي ت�سند اإليها.  1
�سلطنة عمان   2 فـي  املعنية  الالزمة من اجلهات  املوافقات  يجب احل�سول على 

قبل منح األإ�سناد.
فـي حال األإ�سناد للموؤ�س�سات واألأفراد:ب   

يجب اأن يكون املراد تفوي�سه من ذوي اخلربة واألخت�سا�س.   1
يجب ا�ستيفاء الرباءة األأمنية لالأفراد قبل األإ�سناد.   2
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املــادة ) ٧ (

ت�سع الهيئة برناجما وطنيا ألأمن الطريان املدين يهدف اإلى:
الطريان، اأ    اأمن  ب�ساأن  �سيكاغو ومالحقها  معاهدة  فـي  الواردة  باأللتزامات  الوفاء 

وكــــــذلك األتفاقيـــــات واملعاهـــدات الدوليـــة األأخـــرى املتعلقـة باأمن الطيـــران املدنــي 
والتي تكون �سلطنة عمان طرفا فـيها.

املحافظـــة علـــى �سالمـــة الركــــاب وطاقــم الطائـــرة وموظفـــي اخلدمـــات األأر�سيـــة ب   
واجلمهور، وحمايتهم من اأفعال التدخل غري امل�سروع املوجه �سد الطريان املدين.

املــادة ) 8 (

ت�سع الهيئة القواعد الكفـيلة ب�سمان األآتي:

اأن يكــــون ت�سميـــــم وت�سنيع حمركات ومراوح واأجزاء ومعدات الطائـــرة متوافقــا اأ   
مع متطلبات حماية البيئة الواردة فـي امللحق )16( ال�ساد�س ع�سر من معاهدة �سيكاغو.

البيئة فـي جمال الطريان ب    املتعلقة بحماية  املتطلبات واأللتزامات الدولية  تلبية 
املدين. 

اإدارة ال�سالمة فـي جمال الطريان مبا يتوافق واملتطلبات واأللتزامات الدولية.   

جمع وحتليل وحفظ بيانات ومعلومات �سالمة الطريان فـي �سلطنة عمان.د   

هـ   تبادل معلومات �سالمة الطريان فـي �سلطنة عمان، مع الدول واملنظمات ذات ال�سلة.

و   حماية بيانات ومعلومات �سالمة الطريان وم�سادرها.

املــادة ) ٩ (

اإعداد خطة للمالحة اجلوية وحتديثها وفقا للمتطلبات واأللتزامات  الهيئة  يجب على 
الدولية، مع مراعاة األآتي:

اأن تت�سمـــن اخلطـــة حتديــــد اأولويــــات تقديـــم وتطوير خدمــــات املالحـــة اجلويـــــة اأ   
فـي �سلطنة عمان مبا يتوافق مع التوجه العاملي.

و�سع القواعد الكفـيلة باإلزام مقدمي اخلدمات اجلوية ذات ال�سلة فـي �سلطنة عمان ب   
باخلطة، ومراقبة اأدائهم.
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املــادة ) ١0 (

ت�سع الهيئة الربنامج الوطني لت�سهيالت النقل اجلوي، وتتولى متابعة تنفـيذه، ويهدف 

الربنامج اإلى:

الوفاء باأللتزامات الواردة فـي معاهدة �سيكاغو ومالحقها ب�ساأن ت�سهيالت النقل اأ   

اجلوي.

ت�سهيـــل حركــة الطائـــرات والركاب واأع�ســاء الطاقــم واألأمتعــة والب�سائــع والربيـــد ب   

واملوؤن وغريها.

الف�صـــل الثالـــث

قواعــــد اجلــــو

املــادة ) ١١ (

ي�ســــدر الرئيـــ�س قـــرارا بت�سكيل اللجنة الوطنيـــة لتخطيـــط املجال اجلــوي برئا�ســة ممثــل 

عن الهيئة أل تقل درجته الوظيفـية عن مدير عام، وع�سوية ممثلني عن اجلهات األآتية: 

وزارة اخلارجية.اأ   

�سالح اجلو ال�سلطاين العماين.ب   

ويجوز للجنة األ�ستعانة مبمثلني عن جهات اأخرى اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك.

املــادة ) ١2 (

تخت�س اللجنة الوطنية لتخطيط املجال اجلوي باألآتي: 

حتديد الطرق واملمرات اجلوية امل�سار اإليها فـي املادة )12( من القانون.اأ   

ت�سنيف املجال اجلوي وتقدمي التو�سيات اإلى الهيئة.ب   

تقدمي اأو تعديل اأو �سحب املجال اجلوي.    

تخ�سيــــ�س خدمـــات احلركــــة اجلوية املقدمة اأو املراد تقدميها داخـل املجال اجلوي د   

اأو فـي املطارات.
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هـ   التاأكد من �سالحية الهياكل امل�ستخدمة للمجال اجلوي وخدمات احلركة اجلوية 
املرتبطـــة بهـــا املقدمــــة فـي هذه الهياكــــل على النحو املحــدد فـي اخلطــة الرئي�سيـــة 

.)NAMP( الوطنية للمجال اجلوي

 ،)CNS( و   اإدخال اأو تعديل اأو �سحب اأي من اأنظمة األت�ساألت، واملالحة، واأل�ستطالع
.)ATM( اأو اإدارة احلركة اجلوية

ز   اأي مهام اأخرى توكل اإليها فـيما يتعلق باملجال اجلوي ألإقليم �سلطنة عمان.

املــادة ) ١3 (

تقوم الهيئة، بتقدمي األقرتاحات اإلى اللجنة الوطنية لتخطيط املجال اجلــوي، بتحديـد 
ون�سر، وت�سنيف وت�سمية املجال اجلوي على النحو األآتي: 

حميط مطارات �سلطنة عمان التي يتم توفـري خدمات احلركة اجلوية لها.اأ   

الطرق اجلوية واملطارات للطائرات التي تقلع اأو تهبط اأو تعرب جمال �سلطنة عمان ب   
اجلوي، اأو تقوم برحالت بني مطارات �سلطنة عمان، والتي يتم فـيها توفـري خدمات 

احلركة اجلوية.

املناطـــــق املحظــــورة اأو املقيـــدة اأو اخلطـــرة، وحتديد �ســـروط عمليــات هــذه املناطـــق    
باأل�سرتاك مع اجلهات املعنية.

املــادة ) ١٤ (

يجب على ال�سلطة املخت�سة عند تاأدية مهامها بتنظيم واعتماد ومراقبة خدمات املالحة 
اجلوية األلتزام باألآتي:

و�سع ح�سابات و�سجالت وتقارير م�ستقلة لبنود امليزانية املتعلقة باملالحة اجلوية.اأ   

و�سع �سوابط اإدارية لتطبيق �سيا�سات واإجراءات خدمات املالحة اجلوية.ب   

و�سع اآليات متويل خدمات املالحة اجلوية، و�سمان مراقبتها.    

�سمان حتقيق اأق�سى قدر ممكن من الف�سل الوظيفـي بني توفـري خدمات املالحة د   
اجلوية والوظائف األأخرى، وذلك من خالل اإيجاد و�سائل اإبالغ واآليات م�ساءلة.
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الف�صـــل الرابـــع

املطـــارات وحقــوق األرتفــاق اجلويــة

املــادة ) ١5 (

العمودية  واملهابط  النزول  واأرا�سي  املطارات  اإن�ساء  موافقة  على  احل�سول  طلب  يقدم   

الر�سوم  �سداد  بعد  الغر�س  لهذا  املعد  النموذ   على  الهيئة  اإلى  ومرفقاتها  والربمائية 

املقررة، مرفقا به البيانات واملعلومات وامل�ستندات األآتية: 

خارطة م�ساحية معدة وفقا ملعايري اخلرائط، وم�ستوفـية متطلبات األأمن وال�سالمة اأ   

ح�ســـب نظـــم الطيـــران املدنـــي املعمول بها فـي هــــذا ال�ساأن، ومعتمـــدة مـــن اجلهــــة 

املخت�سة. 

بيان باأنواع الطائرات التي �ست�ستخدم فـي املطار. ب   

املــادة ) ١٦ (

يقـدم طـلب احل�ســول على ترخيــ�س ت�سغيـل املطـــار واأرا�سـي النـــزول واملهابـــط العموديــــة 

والربمائية اإلى الهيئة على النموذ  املعد لهذا الغر�س بعد �سداد الر�سوم املقررة، مرفقا به 

البيانات واملعلومات وامل�ستندات األآتية:

خطة �سالمة عمليات املطار. اأ   

برنامج اأمن املطارات. ب   

خطة طوارئ املطار.    

اأي م�ستندات اأو بيانات اأو معلومات من�سو�س عليها بنظم الطريان املدين املعمول د   

بها فـي هذا ال�ساأن.

على اأن يقدم طلب ت�سغيل املطار واأرا�سي النزول واملهابط العمودية والربمائية اأو جتديد 

الت�سغيل اإلى الهيئة قبل )90( ت�سعني يوما من التاريخ املحدد للت�سغيل اأو من تاريخ انتهاء 

�سالحية �سهادة الت�سغيل.
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املــادة ) ١٧ (
ي�سدر الرئي�س قرارا بت�سكيل جلنة فنية لدرا�سة وفح�س طلبات احل�سول على املوافقات 
املن�سو�س عليها فـي املادة )15( من هذه الالئحة، ويجب على اللجنة درا�سة الطلبات ورفع 
امل�ستندات  الرئي�س خالل )90( ت�سعني يوما من تاريخ تقدميه م�ستوفـيا  اإلى  التو�سيات 

املطلوبة.

املــادة ) ١8 (
يجب على الرئي�س البت فـي الطلبات املن�سو�س عليها فـي املادة )15( من هذه الالئحة 
خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ رفع تو�سية اللجنة الفنية، ويعترب م�سي هذه 
املدة دون رد رف�سا للطلب، وفـي حالة رف�س الطلب يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا.

املــادة ) ١٩ (
يجوز ل�ساحب ال�ساأن التظلم اإلى الرئي�س من القرارات ال�سادرة فـي الطلبات املن�سو�س 
عليها فـي املادة )15( من هذه الالئحة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بقرار 
الرف�س اأو م�سي مدة )15( اخلم�سة ع�سر يوما املن�سو�س عليها فـي املادة )18( من هذه 

الالئحة، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا للتظلم.

املــادة ) 20 (
يجــوز للهيئــة تعليـــق اأو اإلغاء ترخي�س م�سغـــل املطـــار، فـي حال انتهــــاك اأي مـــن �ســـروط 

الرتخي�س، اأو ألأي اأ�سباب تتعلق باأمن الطريان املدين اأو �سالمة العمليات.
 ويجوز اإعادة ترخي�س م�سغل املطار اإلى املرخ�س له فـي حال تاأكدت الهيئة من اأن م�سغل 
املطار قد اتخذ األإجراءات الالزمة لتالفـي األأ�سباب التي اأدت اإلى تعليق اأو اإلغاء اأو �سحب 

ترخي�س م�سغل املطار.

املــادة ) 2١ (
يكـــون م�سغـــل املطار م�ســوؤوأل اأمـــام الهيئــة عــن جميع العمليات الت�سغيلية ملن�ســاآت املطــار، 
و�سمان توافقها مع املعايري الوطنية والدولية، وتخ�سع هذه العمليات للتدقيق والرقابة 

من قبل الهيئة.
ويجب على امل�سغل التعاون مع موظفـي الهيئة ومتكينهم من فح�س الوثائق وال�سجالت 

اخلا�سة باملطار.
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املــادة ) 22 (

يجب على الهيئة فـي �سبيل ا�ستخدام وت�سجيل وترخي�س وتفتي�س واإدارة املطارات، القيام 
باألآتي:

و�سع �سروط ملنع التداخل بني املطارات ومرافق الطريان املدين األأخرى.اأ   

اإ�سدار املوافقات فـيمــا يتعلـــق بتحديد اأي بنية حتتية للمالحة اجلوية غيـــر واقعـــة ب   
فـي املطار.

املوافقة على العمليات  فـي املطارات.    

الدخول اإلى املطارات اأو األأماكن األأخــــرى التي تهبط فـيهــــا الطائرات اأو الو�ســـول د   
اإلى م�سانع الطائرات املدنية ألأغرا�س التفتي�س على األأعمال املنفذة فـيها.

هـ   تنظيم العوائق املحيطة باملطارات، وحتديد األرتفاعات وامل�سافات امل�سموح بها ح�سب 
واحلفاظ  الطريان  واإجراءات  اجلوية  واملمرات  الطرق  النظم حلماية  اأو  اللوائح 

على كفاءة وجودة األأنظمة وامل�ساعدات املالحية من اأي تدخالت اأو تاأثريات.

و    و�سـع �سوابـط أل�ستخدامـــات األأرا�ســـي واملبانــي واألأ�ســـواء فـي املناطــــق املجـــاورة 
للمطارات.

ز    حتديــــد ال�سجــالت اأو امل�ستنــــدات التــي يتعـــــني حفظهــــــا فـــــي املطــــارات املرخ�ســـــة، 
والطريقة التي يجب حفظها بها.

املــادة ) 23 (

ت�سكل جلنة برئا�سة الرئي�س اأو من يفو�سه   على اأأل تقل درجته الوظيفـية عن مدير عام   
لدرا�سة ومعاجلة كافة امل�سائل املتعلقة با�ستعماألت األأرا�سي املجاورة للمطارات والطريان 

ومن ذلك اإ�سكاليات ال�سو�ساء والعوائق.

املــادة ) 2٤ (

ي�سرتط احل�سول على ترخي�س من الهيئة ألإقامة املباين واملن�ساآت وامل�سانع ومد اخلطوط 
الكهربائية واأبرا  األت�ساألت واملنارات ال�سوئية واأي عائق يقع داخل م�ساحات اأ�سطح احلد 

من العوائق املحددة طبقا لنظم الهيئة ق�سد التاأكد من اأن:
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األرتفاع املقرتح أل ميثل عائقا مي�س �سالمة املالحة اجلوية.اأ   

اإن�ساء العائق أل يت�سبب فـي جلب األأحياء الربية، وذلك فـي دائرة قطرها )13 كم( ب   

من املطار.

األأ�سواء اخلارجية للعائق اأو املنارات ال�سوئية أل توؤثر على �سالمة املالحة اجلوية.    

املــادة ) 25 (

ي�سرتط احل�سول على ترخي�س من الهيئة ألإقامة املباين واملن�ساآت وامل�سانع ومد اخلطوط 

الكهربائية واأبرا  األت�ساألت واملنارات ال�سوئية واأي عائق يقع خار  م�ساحات اأ�سطح احلد 

من العوائق، ويزيد ارتفاعه على )60( مرتا من م�ستوى �سطح األأر�س.

املــادة ) 2٦ (

يجوز للهيئة فر�س تركيب م�ساعدات ب�سرية على املباين واملن�ساآت وامل�سانع ومد اخلطوط 

الكهربائيـــة واأبــــرا  األت�ســــاألت واملنارات ال�سوئيــــة داخـــل وخار  م�ساحـــات اأ�سطـــح احلـــد 

من العوائــق حفاظـــا على �سالمـــة املالحة اجلوية طبقا لنظم الطريان املدين املعمول بها 

فـي هذا ال�ساأن.

املــادة ) 2٧ (

يلتـــزم مــالك املن�ســـاأة املجـــاورة للمطارات بعدم اإقامـــة من�ســـاآت اأو مبـــان اأو رفـع اأي رافعـات 

اأو معدات اأخرى اإأل بعد احل�سول على موافقة من الهيئة.

املــادة ) 28 (

حتدد اإحرامات اأجهزة امل�ساعدات املالحية طبقا لنظم الطريان املدين املعمول بها فـي هذا 

ال�ساأن، وح�سب امللحق العا�سر من معاهدة �سيكاغو. 

املــادة ) 2٩ (

يحظر اإقامة اأي مبان اأو من�ساآت ثابتة اأو متحركة على األأرا�سي الواقعة فـي حميط اإحرامات 

اأجهزة امل�ساعدات املالحية اإأل مبوافقة الهيئة.
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املــادة ) 30 (
يجب على م�سغل املطار التن�سيق مع ال�سلطة املخت�سة ألتخاذ األإجراءات الالزمة ألإزالة 
اأو منع اإقامة م�ستودعات النفايات اأو اأي م�سادر اأخرى جتذب األأحياء الربية اإلى املطارات 
اأو املنطقة املجاورة لها، وفـي حالة تعذر اإزالة املواقع احلالية، يجب على م�سغل املطار اأن 
ي�سمن تقييم اأي خطر على الطائرات ت�سكله هذه املواقع وخف�سها اإلى اأدنى حد معقول 

عمليا.

املــادة ) 3١ (
داخل  الربية  األأحياء  لدرا�سة ومتابعة خماطر  بت�سكيل جلنة  قرارا  املطار  ي�سدر م�سغل 
املخت�سة،  ال�سلطة  من:  كل  من  ممثل  وع�سوية  برئا�سته،  له  املجاورة  املناطق  اأو  املطار 
اللجنة تقاريرها  العاملني فـي املطار، وترفع هذه  املعنية، وال�سركاء  واجلهات احلكومية 

لرئي�س الهيئة ألتخاذ األإجراءات الالزمة.

الف�صـــل اخلامــــ�س
العمليــات اجلويـــة و�صالحيــة الطائــرات

املــادة ) 32 (
الطائرات  بت�سجيل  اخلا�سة  واألإجراءات  لل�سروط  املحددة  النظم  اإ�سدار  الهيئة  تتولى 

و�سهادة الت�سجيل وعالمات الت�سجيل واإلغاء ت�سجيل الطائرات.

املــادة ) 33 (
أل يجــوز ألأي طائــرة وطنيـــة مدنية اأن حتلـــق اأو تطري فـي اإقلــيم �سلطنــة عمــان اإأل بعــد 

الت�سجيل فـي ال�سجل الوطني، وح�سولها على عالمة ت�سجيل وطنية وا�سحة. 

املــادة ) 3٤ (
أل يجـــــوز ألأي طائـــرة اأن تعمــــل فـي اإقليــــم �سلطنـــة عمـــان اإأل بعـد احل�ســول علـى ترخيـــ�س 

اأو ت�سريح بح�سب األأحوال. 

املــادة ) 35 (
متنح الهيئة الرتاخي�س للطائرات التي ت�سمح مل�ستثمرها القيام بعمليات جوية ح�سب النظم 

املعمول بها فـي الهيئة، وفقا لالآتي:
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دولة اأ    اأو  عمان  �سلطنة  اإليها  من�سمة  دولية  معاهدة  اإلى  ا�ستند  اإذا  دائم  ترخي�س 
م�ستثمر الطائرة اأو اتفاقية نقل جوي ثنائية لتنظيم النقل اجلوي.

ترخي�س موؤقت أل تزيد مدته على )1( عام واحد فـي غري احلالتني امل�سار اإليهما ب   
فـي البند )اأ( من هذه املادة.

ويجوز جتديد هذا الرتخي�س املوؤقت ملدد اأخرى بناء على طلب املرخ�س له.

املــادة ) 3٦ (

 يجوز للهيئة الت�سريح للطائرات بالطريان فـي اإقليم �سلطنة عمان ملرة واحدة فقط.

املــادة ) 3٧ (

يحظر الت�سرف فـي الرتخي�س اأو الت�سريح باأي نوع من اأنواع الت�سرفات.

املــادة ) 38 ( 

الطائرة والركاب واألأ�سخا�س  الطائرة وطاقم  يوؤمن على  اأن  الطائرة  يجب على م�سغل 
واملمتلكات على �سطح األأر�س وفقا للقواعد املعمول بها فـي هذا ال�ساأن. 

املــادة ) 3٩ (

يجوز للهيئة اإعفاء الطائرات املاأهولة والطائرات بدون طيار التي ت�ستخدم فـي التجارب 
النظم عدا  ال�سروط املو�سحة فـي  اأكرث، من  اأو  التدريب من �سرط  اأو  التعليم  اأو  الفنية 

�سرط التاأمني.

املــادة ) ٤0 (

يلتزم قائد الطائرة باألآتي: 

التاأكد قبل األإقالع من �سالمة و�سالحية الطائرة ومعداتها واأجهزتها، والتحقق اأ   
من اكتمال و�سريان كافة الوثائق اخلا�سة بها وامللزم بحملها على الطائرة.

مراقبة احلمولة من حيث وزنها وطريقة ر�سها فـي الطائرة، واحل�سول على كافة ب   
معلومات الطريان الالزمة ل�سالمة الرحلة اجلوية.

�سمان القيام بفح�س ما قبل الرحلة لتاأمني �سالمة العمليات للطائرة و�سالمة    
واأمن الركاب طوال وقت الرحلة.
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كافة د    اأن  و�سمان  الهيئة،  لدى  للرحلة  الالزمة  الطريان  خطة  من  ن�سخة  اإيداع 
األإجراءات الت�سغيلية وقوائم الفح�س قد متت وفقا لدليل العمليات.

واإ�سارات  اجلوية  املراقبة  بر   وتعليمات  املتبعة  الفنية  والقواعد  األأ�سول  هـ    مراعاة 
واأنوار املالحة اجلوية عند األإقالع والهبوط.

و    التاأكد من عدم تعطيل م�سجل بيانات الرحلة اأو اإغالقه اأو م�سح بياناته فـي اأثناء 
الرحلة اأو بعدها، وعدم تعطيل م�سجل ال�سوت باملق�سورة اأو اإغالقه، وعدم ال�سماح 
مب�سح البيانات يدويا فـي اأثناء الرحلة اأو بعدها، والتاأكد من و�سع مفتاح حمدد 

موقع الطوارئ فـي و�سعه ال�سحيح. 

ز    التاأكد من اأن كافة امل�سافرين قد مت اإر�سادهم مبواقع وخمار  الطوارئ، ومواقع 
وكيفـية ا�ستخدام معدات الطوارئ وال�سالمة.

ح    �سبط األأحوال املدنية وت�سجيل حاألت الوألدة والوفاة التي تقع فـي اأثناء الرحلة، 
على اأن ي�سلم الوثائق اخلا�سة بذلك اأقرب �سفارة اأو قن�سلية ل�سلطنة عمان عند 

و�سوله اأول حمطة لت�سجيلها وقيدها فـي ال�سجالت املدنية.

ط   اإعداد تقارير بالوقائع التي تتطلب اتخاذ اإجراءات فورية تقت�سيها ظروف تاأمني 
�سالمة الرحلة.

املــادة ) ٤١ (

يكون لقائد الطائرة ال�سالحيات األآتية:

 تاأجيل الرحلة اأو اإلغاوؤها اإذا تبني وجود اأي خطر يهدد اأمن و�سالمة الرحلة.اأ   

عــــدم ال�سمــــاح ألأي �سخ�س بال�سعــود اإلى الطائـــرة اإذا تبني اأنه فـي حالة �سكــر بـــني، ب   
اأو حتت تاأثري موؤثرات عقلية من �ساأنها امل�سا�س ب�سالمة الطائرة اأو ركابها.

قبول اأو رف�س قيادة اأي طائرة بها اأعطال ت�سمح بها قائمة احلد األأدنى للمعدات    
)MEL( اأو قائمة األنحرافات والت�سكيالت )CDL(، اأو نقل تلك الطائرة ألأغرا�س

ال�سيانة.

اإ�سدار األأوامر الالزمة ل�سمان �سالمة الطائرة وما حتمله من ركاب وممتلكات.د   
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تتطلب  التي  الطوارئ  حاألت  فـي  الت�سغيلية  واألإجراءات  بالقواعد  التقيد  هـ   عدم 
اتخاذ اإجراءات فورية تقت�سيها ظروف تاأمني �سالمة الرحلة.

و   اإلقاء بع�س الب�سائع والتخل�س من جزء من الوقود فـي اأثناء الطريان عند ال�سرورة 
للحفاظ على �سالمة الطائرة.

ز   اتخاذ األإجراءات الالزمة لتنفـيذ عقود النقل واإي�سال الب�سائع اإلى املكان املر�سلة 
اإليه عند ا�ستحالة احل�سول على التعليمات من امل�ستثمر، اأو فـي حالة عدم وجود 

ممثل له، متى كان ذلك �سروريا ألإمتام الرحلة.

املــادة ) ٤2 (

تقبل �سلطنة عمان كافة األتفاقيات الثنائية التي تعقد بينها وبني دول اأخرى اأطراف فـي 
بع�س  اأو  كل  بنقل  يتعلق  فـيما  �سيكاغو،  معاهدة  )83( من  املادة  ألإجراءات  وفقا  املنظمة 
املهام والواجبات بني الدول األأع�ساء، وذلك باألتفاق مع هذه الدول وفقا ملا حتدده النظم 

واملتطلبات الدولية. 

املــادة ) ٤3 (

يجــــوز للهيئــــة باألتفـــاق مــع دول اأخــرى طـــرف فـي املنظمـــة، طبقـــا للمــــادة )83( مكــــــررا 
اأو جـــزء من املـــهام والواجبـــات املحــــددة فـي املــــواد )12(  من معاهدة �سيكاغو، قبول كــل 
و)30( و)31( و)32/اأ( مـن معاهــدة �سيكاغـــو كدولــــة ت�سجيل فـيما يتعلـــق بطائــــرات تلك 

الدول التي ي�ستخدمها م�سغل عماين.

املــادة ) ٤٤ (

يجب على الهيئة ت�سجيل األتفاق فـي جمل�س املنظمة واألإعالن عنه عمال بن�س املادة )83( 
مكررا من معاهدة �سيكاغو فـي حالة نقل بع�س املهام والواجبات باألتفاق بني الهيئة ودول 
اأثر  املنظمة، وفقا للمادتني )42( و)43( من هذه الالئحة، وأل ي�سري  اأخرى طرف فـي 

األتفاق بالن�سبة للدول األأخرى األأطراف فـي املنظمة قبل ذلك.

املــادة ) ٤5 (

يكون اعتماد ال�سركات املخت�سة فـي جمال حمل اأو نقل األأ�سلحة اأو الذخائر اأو املتفجرات 
اأو اأي مواد خطرة اأو قابلة لال�ستعال وفقا للنظم التي ت�سعها الهيئة.
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الف�صـــل ال�صـــاد�س
األأر�صـــاد اجلويـــة 

املــادة ) ٤٦ (
تعــد التنبـــوؤات والتحذيرات والتقارير األأر�سادية ال�سادرة من الهيئــة هي امل�ســدر الر�سمــي 

الوحيد لتلك البيانات واملعلومات.

املــادة ) ٤٧ (
يحظـر على جميع و�سائل األإعــالم ن�ســـر اأي معلومات اأو بيانات لالأر�ساد اجلوية غيــر تــلك 

التي مت احل�سول عليها من الهيئة.

املــادة ) ٤8 (
أل يجـــوز ممار�ســـة اأي عمــل يتعلق باأن�سطة خدمـــات األأر�ســـاد اجلوية فـي �سلطنـة عمــان 
كرتكيب حمطة اأر�ساد جوية اأو تقدمي خدمات اأر�ساد جوية، اأو القيام باأن�سطة التدريب 
اخلا�سة باألأر�ساد اجلوية اإأل بعد احل�سول على موافقة الهيئة وفقا لل�سروط واألإجراءات 

التي ي�سدر بها قرار من الهيئة.

املــادة ) ٤٩ (
ال�سلطة  من  عليها  احل�سول  مت  التي  األأر�سادية  املعلومات  اأو  البيانات  ا�ستخدام  يحظر 
املخت�سة لغري األأغرا�س املرخ�س بها، اإأل بعد احل�سول على موافقة من ال�سلطة املخت�سة. 

املــادة ) 50 (
يحظر على املرخ�س له باأن�سطة خدمات األأر�ساد اجلوية، وغريه من األأ�سخا�س األآتي:

تبـــادل املعلومـــات والبيانــــات مع اأي جهــة حمليـــة اأو اإقليميـــة اأو دوليـــة، وي�ستثنـــى اأ   
من ذلك املعلومات والبيانات املن�سورة من ال�سلطة املخت�سة.

ن�سـر اأو بث معلومـــات اأو بيانــات اأو تنبيهـــات اأو حتذيـــرات خا�سة باألأر�ســـاد اجلويـــة ب   
تكون خادعة اأو م�سللة.

املــادة ) 5١ (
يحظر امل�سا�س اأو العبث مبعدات واأجهزة الر�سد واأل�ست�سعار عن بعد اأو نقلها، كما يحظر 

التعدي على حمطات الر�سد وما فـي حكمها، واإحرامات حمطات الر�سد اجلوي.
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الف�صـــل ال�صابـــع

تنظيــم النقــل اجلــوي التجــاري

املــادة ) 52 (

التجــاري  بالنقل اجلــوي  املتعلقــة  التنظيـــم األقت�سادي  ن�ســر قواعـــد  الهيئــة علـى  تعمــل 

والطيــران العــام وقواعــد حمايــة حقوق امل�سافريـــن، ومتابعــة تنفـيذها وتعديلها ملواجهة 

األحتياجات واملقت�سيات الفعلية للنقل اجلوي وال�سياحة والتجارة اخلارجية والداخلية، 

واملتغريات املختلفة فـي الطلب على خدمات النقل اجلوي.

ويجب على امل�سغلني اجلويني العاملني فـي �سلطنة عمان األلتزام بكافة األأحكام الواردة 

فـي تلك القواعد.

املــادة ) 53 (

دون األإخالل بحكم املادة )33( من القانون، يجوز للهيئة الرتخي�س ملوؤ�س�سات النقل اجلوي 

الوطنية با�ستغالل حقوق النقل اجلوي التجاري وفقا ملا تقرره قواعد التنظيم األقت�سادي.

املــادة ) 5٤ (

بـــه  تقــوم  الـــذي  التجــاري  النقــل اجلـــوي  ن�ساط  األإ�ســراف على  املخت�سة  ال�سلطة  تتولى 

موؤ�س�سات الطيــران الوطنية واألأجنبية، واإ�سدار تراخي�س الت�سغيل، واملوافقــة علــى تعديــل 

اأو اإلغاء اأي خط من خطوطها اجلوية اأو تعديل الرحالت، وفقا ملا تقرره قواعد التنظيم 

األقت�سادي. 

املــادة ) 55 (

موؤ�س�سات  به  تقوم  الذي  التجاري  اجلوي  النقل  ن�ساط  مراقبة  املخت�سة  ال�سلطة  تتولى 

املوؤ�س�سات  هذه  وتنفـيذ  عمان،  �سلطنة  فـي  ت�سغيلها  عند  واألأجنبية  الوطنية  الطريان 

حلقوق النقل اجلوي املمنوحة لها مبوجب األتفاقيات الثنائية املربمة اأو مبوجب ت�ساريح 

الت�سغيل ال�سادرة لها بهذا اخل�سو�س.
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املــادة ) 5٦ (

يجـــب علــى موؤ�س�سـات النقــل اجلــوي الوطنيـــة التن�سيـــق مـع الهيئـــة عند اإجــراء املباحثـــات 

مع موؤ�س�ســـات النقــل األأجنبيــة ألإبـــرام عقود اأو اإجـراء ترتيبــات تتعلـــق باأل�ستثمــار امل�ستــرك 

املرتبطة  األأ�سعار  ومراقبة  اعتماد  املخت�سة  ولل�سلطــة  األأخـــرى،  التجارية  األتفاقيات  اأو 

بخدمات النقل اجلوي الداخلي والدويل املنتظم وغري املنتظم، واإ�سدار األأوامـــر املتعلقــة 

بذلك.

املــادة ) 5٧ (

ي�سرتط للح�سول على ترخي�س ممار�سة ن�ساط النقل اجلوي التجاري الداخلي اأو الدويل 

اأو ن�ساط الطريان العام مبختلف اأنواعه داخل �سلطنة عمان تقدمي طلب اإلى الهيئة، و�سداد 

الر�سوم املقررة لذلك، وا�ستيفاء ال�سروط األآتية: 

اأوأل: ال�سروط العامة:

اأن ي�ستهدف الن�ساط املطلوب ترخي�سه حتقيق م�سلحة اقت�سادية ل�سلطنة عمان.اأ  

ألإن�ساء ب    املنظمة  القوانني  ألأحكام  وفقا  جتارية  �سركة  �سكل  امل�سروع  يتخذ  اأن 

ال�سركات التجارية.

تقدمي درا�سة فنية وجدوى اقت�سادية تت�سمن العنا�سر الداعمة لنجاح امل�سروع    

اقت�ساديا و�سمان �سالمة ت�سغيله فنيا.

حتديد اأهداف ال�سركة وعقد التاأ�سي�س وجمال عملها.د   

ا�ستئجـــارها  اأو  التي تزمــع امتالكهـــا  الطائرات ونوعها  اأ�سطول  هـ   بيــــان حجــــم 

على اأأل يقل عن طائرتني، وفـي حالة األ�ستئجار مع الطاقم ي�سمح بذلك ملـــدة 

اأق�ساها عام واحد من تاريخ عقد األ�ستئجار مع تقدمي عقود األإيجار، على اأن 

يتم ت�سجيل الطائرات فـي �سلطنة عمان بعد م�سي هذه املدة.

و   تقدمي اخلطة الت�سغيلية للخطوط املراد الت�سغيل اإليها، على اأن تت�سمن البيانات 
التف�سيلية اخلا�سة باحلركة املتوقعة خالل العام األأول، وعلى األأخ�س:
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معدل الرحالت األأ�سبوعي لكل خط.  1

نوع �سعة الطائرات املزمع ا�ستخدامها.  2

متو�سط معامل احلمولة املتوقع خالل العام األأول لكل خط.  3

ز   تقدمي اخلطة الت�سويقية للمدن التي ي�سملها ن�ساط ال�سركة.

ثانيا: ال�سروط الفنية:

تقدمي الوثائق التي تبني نوع الطائرات وموا�سفاتها الفنية واأدواتها واأجهزة اأ   

اأن يكون  والدليل اخلا�س بكل طائرة، على  بها،  األت�ساألت واملالحة اخلا�سة 

�سادرا ومعتمدا من دولة �سنع الطائرة.

تقدمي بيان يثبت اإجراءات ال�سيانة وفح�س الطائرات واملعدات ذات ال�سلة.ب   

تقدمي بيان بال�سرية الذاتية ألأع�ساء الطاقم مبا فـي ذلك ال�سهادات واملوؤهالت     

واألإجازات وال�سهادات الطبية.

تقدمي خطة تدريب وتاأهيل الطاقم واملوظفـني األأر�سيني.د   

هـ   تقدمي بيان بالت�سهيالت واملعدات األأر�سية املتوفرة.

تقدمي برنامج عن املراقبة الت�سغيلية وو�سائل األإ�سراف امل�ستخدمة. و   

ثالثا: ال�سروط املالية: 

اأن تقوم خطة امل�سروع على اأ�سا�س متلكه ملا أل يقل عن ن�سبة )25٪( خم�سة وع�سرين اأ  

فـي املائة من اأ�سول ال�سركة التي ي�ستخدمها خالل )5( اخلم�سة اأعــــوام األأولـــى 

من بدء الت�سغيل.

اأن يتنا�سب راأ�س مال امل�سروع مع حجم اأغرا�سه وطبيعة ن�ساطه وخطط الت�سغيل ب   

للدرا�سات  طبقا  متويله  خطة  حتقق  واأن  واملعدات،  للطائرات  متلكه  وخطة 

األقت�سادية التوازن بني راأ�س املال والقرو�س واأللتزامات التي يتحملها امل�سروع.

-66-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

يجب اأن يكون راأ�س املال امل�سدر للن�ساط املطلوب على النحو األآتي:    

ن�ساط نقل امل�سافرين املنتظم الدويل: أل يقل عن )5.000.000( خم�سة ماليني    1
ريال عماين. 

ن�ســـــاط نقـــــل امل�سافريــــن غيــــر املنتظــــم الدولــــي: أل يقــــل عــــن )3.000.000(   2
ثالثة ماليني ريال عماين.

ن�ساط نقل ال�سحن اجلوي الدويل: أل يقل عن )3.000.000( ثالثة ماليني   3
ريال عماين.

ن�ساط النقـل اجلوي حتــــى )20 ( راكبـــا: أل يقـــل عـــن )1.500.000( مليــــون   4
وخم�سمائة األف ريال عماين.

ن�ساط الطائرات العمودية: أل يقل عن )50.000( خم�سني األف ريال عماين.  5

باقي األأن�سطة األأخرى مثل البالون والريا�سات اجلوية واألأن�سطة املماثلة   6
التي تدخـــــل فـي اإطــــار األأن�سطـــة ال�سياحيــة: أل يقــل عـــن )25.000( خم�ســــة 

وع�سرين األف ريال عماين.

تقدمي قائمة األأرباح واخل�سائر املتوقعة ألأول عامني من الت�سغيل.د   

هـ   تقدمي امليزانية العمومية املتوقعة ألأول عامني من الت�سغيل.

و   تقدمي ما يثبت قدرة ال�سركة على الوفاء بالتزاماتها املالية والتكاليف املتوقعة 
لالأ�سهر الثالثة األأولى من الت�سغيل مثل الوقود، والرواتب، واألإيجار، وتكاليف 

ر�سوم املطارات، وال�سيانة، واملناوبة.

ز   األإف�ساح عن البيانات املالية لل�سركة فـي نهاية كل عام من خالل ن�سرها فـي اأي 
�سحيفة من ال�سحف املحلية.

املــادة ) 58 (

يجوز للهيئة اإلغاء الرتخي�س املمنوح ملمار�سة ن�ساط النقل اجلوي التجاري عند خمالفة 
املرخـ�س لـه ألأحكــام القانـــون والالئحــــة والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لـــه، والنظــم وقواعـــد 

التنظيم األقت�سادي.
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الف�صــــل الثامـــــن
حـاألت األإعفـاء مـن ر�صـوم الطيـران املدنـي

املــادة ) 5٩ (
تعفى من ر�سوم الطريان املدين الطائرات األآتية: 

طائرات �سلطنة عمان التي أل تعمل فـي املجال التجاري.  1
طائرات املنظمات الدولية واألإقليمية التي تكون �سلطنة عمان ع�سوا فـيها.  2
الطائرات امل�ستخدمة دون مقابل فـي األإ�سعاف والبحث واألإنقاذ، وكذلك طائرات    3

الهالل األأحمر، وطائرات ال�سليب األأحمر.
اقت�ست   4 اإذا  جزئيا،  اأو  كليا  الر�سوم  من  اإعفاءها  الهيئة  تقرر  اأخرى  طائرات  اأي 

امل�سلحة العامة ذلك، بعد اأخذ موافقة وزارة املالية.
كما يجوز للهيئة اإعفاء الطائرات غري التجارية للدول التي تعامل �سلطنة عمان باملثل.

الف�صــل التا�صـــع
التحقيــق فـي حــوادث ووقائـع الطيـران

املــادة ) ٦0 (
وحدة التحقيق هي اجلهة املخت�سة بتلقي بالغات حوادث اأو وقائع الطريان، وعلى ال�سلطة 
املخت�سة واجلهــات املعنية اإبالغ �سلطة التحقيق بوقـــوع احلادث اأو الواقعـــة فـــورا وبـــدون 

تاأخري بكل طرق األإبالغ املمكنة. 

املــادة ) ٦١ (
رئي�س وحدة التحقيــق هــو امل�سوؤول واملفــو�س بت�سكيل فريق التحقيق فـي حوادث ووقائع 

الطريان، ويقوم بتحديد املحقق امل�سوؤول عن اإجراء التحقيق واعتماد تقاريره.

املــادة ) ٦2 (
وعلى جميع اجلهات  الواقعة،  اأو  احلادث  امل�سوؤولة عن موقع  التحقيق هي اجلهة  وحدة 
املعنية التن�سيق مع وحدة التحقيق قبل اتخاذ اأي قرار اأو اإجراء قد يوؤثر على موقع احلادث 
املعنية  فـي ذلك موقع احلادث، وعلى اجلهات  اأو حمتوياتها مبا  اأو حطامها  الطائرة  اأو 
التعـــاون مـــع وحــدة التحقيــق لو�ســول فريـــق التحقيق دون اإعاقـــة اأو تاأخيــر، والتحفـظ 
على كل األأدلة واملواد ذات ال�سلة مبا فـي ذلك م�سجالت الطريان و�سجالت خدمات احلركة 

اجلوية. 
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وت�ستثنى من ذلك القرارات واألإجراءات املتعلقة باإنقاذ األأرواح واملمتلكات و�سالمة الت�سغيل، 
على اأن يتم اإخطار وحدة التحقيق بالقرار اأو األإجراء املتخذ واأ�سبابه على الفور. 

املــادة ) ٦3 (
اإعداد  يجب على وحدة التحقيق   عند القيام بالتحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان   
تقريــــر باألأ�سبــــاب والعوامــــل امل�ساهمـــة التــــي اأدت اإلى وقــــــــوع احلــادث اأو الواقعـــــة، ورفعــــــه 

اإلى اجلهات املعنية م�سفوعا بتو�سياتها ب�ساأنه.

املــادة ) ٦٤ ( 

يهدف التحقيق فـي حوادث اأو وقائع الطريان الذي جتريه وحدة التحقيق اإلى رفع م�ستوى 
�سالمة الطريان، ومنع وقوع احلوادث والوقائع، ولي�س اإلقاء اللوم اأو حتميل امل�سوؤولية، 
ويخ�ســــع التحقيــــق ألأحكـــام امللحـــق رقــــم )13( مـــن معاهدة �سيكاغـــو، ويكـــون م�ستقـــــال 
الق�سائية،  وال�سلطات  الهيئة  فـيها  مبا  األأخرى  اجلهات  بها  تقوم  التي  التحقيقات  عن 
اإجراء  اأي جهة عند  تعليمات من  تتلقى  ب�سلطة غري مقيدة وأل  التحقيق  وتتمتع وحدة 

التحقيقات. 

املــادة ) ٦5 (

يحظر األإف�ساح عن األآتي لغري غر�س التحقيق فـي حوادث ووقائع الطريان:

حما�سر التحقيق املكتوبة وامل�سجلة خالل عملية التحقيق.اأ   

كافة األت�ساألت التــي جــرت مـــا بــني األأ�سخا�س ذوي ال�سلــــة باحلــــادث اأو الواقعــــة ب   
خالل عملية ت�سغيل الطائرة.

املعلومات الطبية اأو اخلا�سة لالأ�سخا�س ذوي ال�سلة باحلادث اأو الواقعة.     

الت�سجــــيالت ال�سوتية لوحدات مراقبة احلركة اجلوية والن�سو�س املكتوبة لهذه د   
الت�سجيالت.

حتليالت واآراء املحققني واملمثلني املعتمدين حول معلومات التحقيق مبا فـي ذلك  هـ   
حمتوى ت�سجيالت مق�سورة القيادة التي تقدمت بها وحدة التحقيق فـي احلوادث 

فـيما يتعلق باحلادث اأو الواقعة. 

م�سودة التقرير النهائي للتحقيق فـي احلادث اأو الواقعة. و   
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وزارة األأوقـاف وال�شـ�ؤون الدينيـة
ملخــــ�ص 

النظام األأ�شا�شي مل�ؤ�ش�شة هداية ال�قفـية العامة 

ا�ستنـادا اإىل قانون األأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65،

واإىل الالئحـة التنفـيذية لقانـون األأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة هداية الوقفـية العامة" على النحو األآتي:

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــة: "موؤ�س�سة هداية الـوقـفـية العامة".
رقــــــم الـقــيــد: "51".

األأهـــــــــــــداف:
اإيجــاد م�ســـادر متويـــل اأن�سطة وبرامج التعريف باألإ�سالم والتبـــادل الثقافــــي وتنويعهـــا    1

ودعمها واإن�ساء وقف خا�ص به.

حتقيق م�ساركة املجتمع فـي دعم اأن�سطة وبرامج التعريف باألإ�سالم والتبادل الثقافـي.   2

رعايــة اأمـوال الوقـــف اخلــا�ص بغر�ص املوؤ�س�سة واأر�سدتـــه ح�ســب النظـــم والت�سريعـــات    3

املتبعة لدى الوزارة.

حوكمة عمل الوقف كنظام موؤ�س�سي من�سبط وفق األآليات واألإجراءات املتبعة لدى الوزارة.    

تنظيم عملية توزيع املوارد املالية وفق اآليات وا�سحة تتيح التدقيق واملحا�سبة ب�سهولة.   5

ل�سوابط    6 وفقا  بها  امل�سموح  اأنواعها  العقارية مبختلف  املجاألت  فـي  الوقفـي  التثمري 

ال�سريعة األإ�سالمية فـي الوقف وتثمريه مبا يتوافق مع اأحكام قانون األأوقاف وألئحته 

التنفـيذية.

اإدارة امل�ؤ�ش�شـة:
يتكـون جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة من )6( �ستة اأع�ساء، وتكـون مدة عمله )3( ثالث �سنوات ميالدية 

من تاريـخ التعيني، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

م�ارد امل�ؤ�ش�شة:
اأمـوال األأوقـاف القائمة مبحافظة م�سقط وغريهـــا مــن الوأليـــات التــي ت�سلم للموؤ�س�ســة   

من قبل الوزارة.

العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�سة.  

التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص.  

اأي و�سيلة اأخرى وفقا للت�سريعات املنظمة ملوؤ�س�سات األأوقاف.  
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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

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 : 157683

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم جباتي را�سد �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوانيج 2، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأوىل للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160439

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة )معادن النفـي�سة وكل خليط منها املجوهرات واألأحجار 

الكرميــة و�سبه الثمينـــة اأدوات قيـــا�س الوقـــت واأدوات قيــا�س الوقــت الدقيقــة(، اأدوات قيا�س 

الوقت الدقيقة، جموهرات، اأحجار �سبه كرمية، اأحجار كرمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر عمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160962
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ومعدات طهي )اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف 
والتهوية وتوريد املياه واألأغرا�س ال�سحية(، اأجهزة جتفـيف، اأجهزة واآألت تربيد، من�ساآت 

تدفئة، من�ساآت توريد املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باورون انريتيك ألأجهزة الطاقة ال�سم�سية �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160963
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  واألأدوات  )األأجهزة  واأدوات مالحية  اأجهزة 
الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واألأجهزة واألأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س 
اأو حتويل  اأو فتح  واألإ�سارة واملراقبة )األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل 
ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س 
فـيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع 
النقد، اآألت ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،اأجهزة الكمبيوتر، برامج 
اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآألت حا�سبة،  كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق(، 
اأجهزة قيا�س، اأجهزة واأدوات م�ساحة، اأجهزة ومعدات اإنقاذ، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة 
ت�سجيل  اآألت  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة  تعليمية،  اأجهزة  وزن،  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات 

النقد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باورون انريتيك ألأجهزة الطاقة ال�سم�سية �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160964
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد )األأجهزة واألأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية 
واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واألأجهزة واألأدوات الب�سرية واأدوات 
الوزن والقيا�س واألإ�سارة واملراقبة )األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو 
اأو  اأجهزة ت�سجيل  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  فتح 
اأقرا�س  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال 
مدجمة، اأقرا�س فـيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، واآليات لالأجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، اآألت ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،اأجهزة 
الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق(، اآألت حا�سبة، اأجهزة واأدوات م�ساحة، 
اأجهزة ومعدات اإنقاذ، اأجهزة معاجلة البيانات، اأدوات قيا�س، اأجهزة واأدوات مالحية، اأجهزة 
ت�سجيل  اآألت  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة  تعليمية،  اأجهزة  وزن،  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات 

النقد، اأدوات مالحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باورون انريتيك ألأجهزة الطاقة ال�سم�سية �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160965
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد )األأجهزة واألأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية 
واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي واألأجهزة واألأدوات الب�سرية واأدوات 
الوزن والقيا�س واألإ�سارة واملراقبة )األإ�سراف( واألإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو 
اأو  اأجهزة ت�سجيل  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  فتح 
اأقرا�س  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال 
مدجمة، اأقرا�س فـيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، واآليات لالأجهزة 
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التي تعمل بقطع النقد، اآألت ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،اأجهزة 
اأجهزة  قيا�س،  اأجهزة  اآألت حا�سبة،  اإطفاء احلرائق(،  اأجهزة  كمبيوتر،  برامج  الكمبيوتر، 
واأدوات مالحية،  اأجهزة  البيانات،  اأجهزة معاجلة  اإنقاذ،  ومعدات  اأجهزة  م�ساحة،  واأدوات 
اآألت  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة  تعليمية،  اأجهزة  وزن،  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة 

ت�سجيل النقد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باورون انريتيك ألأجهزة الطاقة ال�سم�سية �س.ذ.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161103
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القاب�س،  نواب�س  القاب�س،  )وحدات  للمكائن،  التربيد  هواء  لتنظيف  فالتر،  مر�سحات 
قاب�سات اأنظمة القاب�س وقطع ات�سال جمموعات اإ�سالح الف�سة املو�سلة، حتديدا: قطع 
الو�سل األأ�سطوانية الو�سطية واملو�سالت واحلافظات ومو�سالت التوزيع وحافظات كابالت 
اللولبية  واحلافظات  الربط  و�سواميل  احلافظات  واأحزمة  األأ�سالك  وحافظات  األإ�سعال 
الكتفـية واحلافظات اللولبية الكتفـية ذات الزاوية وحلقات احلماية من احل�سرات املوؤذية، 
نقاط التو�سيل ألأنظمة األإ�سعال، جمموعات التو�سيل، وحدات التو�سيل، اأجهزة التحكم، 
م�سخات التربيد، املرابط، مولدات كهربائية، املوتورات الكهربائية لالآألت، الفالتر، �سمعات 
التوهج وملحقات �سمعات التوهج، حتديدا: كابالت املحول ومفاتيح ال�سخانات وامل�سعالت 
مع  املقاومات  و�سل�سلة  املغناطي�سية  وال�سمامات  املخر�سة  وال�سواميل  العازلة  والفوا�سل 
لل�سخانات  التحذير  اأ�سواء  واأغطية  لل�سخانات  التحذير  واأ�سواء  املعدن  ثنائي  ات�سال 
اآألت،  اأجزاء  �سمامات  هوائية،  مكثفات  الرتحيل(،  لوحدات  ال�سريع  الت�سغيل  وجمموعة 
)التحكم فـي �سيارات الركاب التي تعمل بالديزل، املبدألت احلرارية، املحاقن وم�ستلزمات 
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جموفة  وبراغي  للمحاقن  نحا�سية  و�سدادات  للحرارة  عازلة  حلقات  حتديدا:  املحاقن، 
مغلقة و�سدادات ت�سريب الزيت فـي حاألت األرتداد عند الفوهات وخراطيم ت�سريب الزيت، 
حتديدا:  األأ�سالك،  واك�س�سوارات  األأ�سالك  التداخل،  منع  اأجهزة  الفوري،  الت�سغيل  نظام 
ال�سمامات  األإغالق،  حماور  األأ�سالك،  وجتميعات  واملقاب�س  واملحوألت  الطاقة  كابالت 
الدراجات  حتديدا:  بال�سيارات،  املتعلق  غري  لال�ستخدام  معدنية  �سال�سل  املغناطي�سية، 
اأجهزة تعليق  التدوير،  اأعمدة  التكنولوجيا، احل�سا�سات،  الثلوج، ح�سا�سات  النارية وعربات 
مولدات  للنقل(،  لولبية  ملفات  اللولبية،  الوحدات  اأربطة،  اأحزمة،  �سكل  على  للموزعات 
للدراجات الهوائية، �سمامات مطقطقة اأجزاء اآألت، )وغريها، �سمعات األإ�سعال وملحقات 
�سمعات األإ�سعال، حتديدا: اأ�سالك مو�سالت ال�سواميل واحل�سيات اخلارجية وقطع غيار 
اأنظمة  األإ�سعال،  �سمعات  فوق  املثبتة  والقطع  األإ�سعال  �سمعات  وتنظيف  فح�س  ألأجهزة 
الفح�س، حتديدا:  واأدوات  األأدوات  املوترات،  املزامنات،  التعليق،  اأجهزة  الت�سغيل، مكثفات 
مفاتيح �سمعات األإ�سعال واأدوات اختبار امل�سابيح واأدوات جتعيد اأ�سالك التو�سيل وفح�س 
�سمعات التوهج وقطع امل�ساعدة املثبتة وجهاز فح�س ح�سا�سات األأك�سجني وكالبات �سحب 
ت�سليح  وجمموعات  واملخرطة  األإ�سعال  مللفات  ال�سحب  واأدوات  األإ�سعال  �سمعات  ملحوألت 
ومفاتيح  واحللقات  اللولبية  واألأ�سالك  احلفر  لقم  حتديدا:  األإ�سعال،  �سمعات  ألأ�سالك 
الربط املزودة ب�سقاطة واملقاب�س واألأ�سالك اللولبية األإ�سافـية والنواب�س، قطع م�سبوبة 
كحاجز للمياه، اأنظمة حقن الوقود للمحركات، م�سخات وقود للمركبات الربية، م�سخات 
وقود املحرك، قطع املحركات، حتديدا: و�سائل ذات و�سائد هوائية لنقل األأحمال، مزيالت 
الهواء من مياه التغذية، مطارق تدار بالهواء امل�سغوط )وحدات حقن اإلكرتونية للوقود 
الربية،  للمركبات  الوقود  ملحاقن  غيار  قطع  الوقود،  حماقن  الوقود،  تو�سيل  ووحدات 
اأنظمة جرعات التخفـي�س التحفـيزي األإنتقائي )ا�س �سي ار(  ق�سبان الوقود للمحركات، 
للمركبات ومكوناتها، اأنظمة معاجلة غاز العادم ملحركات الديزل ومكوناتها، مكونات نظام 
�ساغطات  التبخريي،  األإنبعاث  حاويات  احلاويات،  حتديدا:  الربية،  للمركبات  الوقود 
الوقود للمحركات، اأنابيب تو�سيل الوقود عالية ال�سغط، اأنظمة التحكم فـي البخار، اأنظمة 
التحكم فـي األإنبعاث، حمركات الت�سغيل الكهربائية واأجهزة ت�سغيل املحركات واملوتورات، 
مولدات التيار البديل، م�سغالت املراوح، وحدات حتكم اإلكرتونية للمحركات، حماقن املاء 
ومكوناتها، اأجهزة قيا�س تدفق الهواء، مر�سحات الزيت، مر�سحات الوقود، �سمامات التحكم 
فـي هواء املحرك، �سمامات التحكم فـي �سرعة خمول املحرك، ح�سا�سات ن�سبة األأك�سجني 
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هوائية  م�سخات  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  ناقالت  ودرجة(،  واألأمونيا  النيرتوز  واأك�سيد 
امل�سغوط،  بالهواء  تدار  اأنبوبية  ناقالت  اآألت،  اأجزاء  �سغط  �سمامات  للمراآب،  تراكيب 
بكونها  العادم  نظام  فـي  التدفق  الدقيقة  واجل�سيمات  وال�سغط  غرابيل هوائية )احلرارة 
اأجزاء من حمركات األإحرتاق الداخلي، كابالت األإ�سعال واأ�سالك الت�سغيل ومقاومات ملف 
األإ�سعال ومكثفات األإ�سعال ومو�سالت األإ�سعال ل�سمعات األإ�سعال واأغطية ملوزعات األإ�سعال 
واأنظمة  األإ�سعال  واأنظمة  األإ�سعال  ووحدات  األإ�سعال  واأ�سالك  األإ�سعال  ملوزعات  ودوارات 
األإ�سعال ألأنظمة الت�سخني وجمموعات اأ�سالك األإ�سعال، موزعات للمركبات، مكابح لالآألت، 
اأنظمة الكبح لالآألت، معدات الكبح بخالف امل�ستخدمة للمركبات، اأقرا�س املكابح لالآألت، 
بطانات املكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات، بطانات املكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات، 
لقم املكابح لغري املركبات الربية، مكونات التوقيت للمحركات، حتديدا: �سمامات التوقيت 
م�سخات  الكهربائية،  للمركبات  التربيد  م�سخات  املحرك،  عمود  �سبط  وعجلة  املتغري 
بالهواء  تدار  مكائن  الكهربائية(،  للمركبات  الزيت  م�سخات  الكهربائية،  للمركبات  املياه 
امل�سغوط، اآألت تدار بالهواء امل�سغوط، م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط، اآألت �سفط الهواء، 
بالهواء  تدار  حتكم  مفاتيح  امل�سطكاوية،  املعاجني  لبثق  امل�سغوط  بالهواء  تدار  مر�سات 
هوائية  فرا�سي  الهوائية،  الدراجات  جتميع  اآألت  واملكائن،  واملحركات  لالآألت  امل�سغوط 
للتلوين، مفاتيح تدار بالهواء امل�سغوط لالأبواب، مفاتيح نوافذ، تدار بالهواء امل�سغوط، 
تعمل  رافعات  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  اأبواب،  اأقفال  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  نوافذ،  اأقفال 

بالهواء امل�سغوط، اأجهزة لت�سريف الزيت امل�ستعمل تعمل بالهواء امل�سغوط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورج وارنر، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3850 هاملني رود، اوبرين هيلز، مي�سيغان 48326، الوأليات املتحدة 
األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/10
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب :112
حـــــــــق �ألأولويــــــة: )رقــــــم األأولويــــــــة: 744،717/97 - تاريــــــخ األأولويــــــة: 2023/1/6 - 

)US :بلــــد األأولويــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161112
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات م�سغلة عن بعد للتفتي�س حتت املاء، دبابي�س مثبتة لغطاء حمرك املركبات، م�سخات 
وبرامج  العجالت، �سوابط  قيادة  اأنظمة ومكونات  للمركبات، )م�سخات هواء،  لوازم  هواء 
املحوري،  التدفق  م�سخات  الرباعي،  الدفع  ومكونات  اأنظمة  الرباعي،  للدفع  اإلكرتونية 
الرتو�س  املخمدات،  وال�ساغطات،  ال�سال�سل،  �سل�سلية،  �ساغطات  ال�سل�سلة،  حمركات 
التفا�سلية، �سال�سل القيادة، �سمامات الت�سفـية، املو�سالت األأر�سية، علب الرتو�س للقيادة 
الكهربائية، املحاور الكهربائية للت�سغيل عرب املحرك، ناقل احلركة الكهربائي، وحدات التحكم 
األإلكرتوين ملحركات  الت�سغيل  بدء  للمركبات، �سابطات  الكهربائية  املحركات  األإلكرتوين، 
الديزل، �سوابط األإنبعاثات، اأنظمة األإنبعاثات، اأنظمة و�سوابط املحرك احلرارية، اأنظمة 
توقيت �سمام املحرك، �سمامات اإعادة تدوير غاز العادم، امل�سغل القاب�س ملحرك املروحة، م�سغل 
اأجهزة  األحتكاك،  �سفائح  للمروحة،  القاب�س  جمموعة  املروحة،  مقب�س  املراوح،  املروحة، 
التحكم فـي الوقود، الرتو�س و�سناديق الرتو�س، املحوألت العك�سية، املغنطي�سات للدراجات 
خممدات  األجتاه،(،  اأحادية  القاب�سات  الزيت،  م�سخات  الزيت،  �سغط  مفاتيح  النارية، 
�سدمات لتوقف املركبات )ح�سا�سات األ�ست�سعار، قطع غيار مركبات النقل، األأرا�سي، واملائية 
والهوائية، اإلكرتونيات الطاقة لل�سيارات، مكونات نظام جمموعة نقل احلركة، ال�سمامات 
التنا�سبية، امل�سخات واأجزائها، �سمامات اإعادة التدوير، ترو�س التخفـي�س، م�سخات التجدد، 
املنظمات، املنظمات ملولدات ال�سيارات، ال�ساغطات الدوارة، اأنظمة الهواء الثانوية، امل�سننات 
احلرارية،  األأنظمة  احلرارية،  األإدارة  واأنظمة  مكونات  وم�سغالت،  امل�سننة(،  )للعجالت 
موجهات  ال�سال�سل،  حتديدا:،  التوقيت،  جمموعات  زمنية،  �سال�سل  اخلانقة،  وال�سمامات 
الذراع، املوترات، امل�سننات )للعجالت امل�سننة(، األأطوار وامللفات اللولبية، م�سننات التوقيت، 
اأنظمة مراقبة األإطارات، مكونات نظام مراقبة األإطارات، حتديدا:، اإلكرتونيات األإطارات، 
ا�س،(، نواب�س خممدة لل�سدمات للمركبات  ا�س  امل�سغل تي  األإطارات، حمدد  �سمام �سغط 
)وال�سمام، واألأغطية، ونوى ال�سمام، وخممدات األهتزاز األلتوائية، حافظات النقل، مرابط 
النقل، �سل�سلة اأجهزة نقل احلركة، اأنظمة نقل احلركة، ال�سواحن النفاثة، ال�سمامات، امللف 
املياه،  م�سخات  النفايات،  بوابات  ال�سرعة،  متغرية  امل�سغالت  املتغرية،  القوة  ذو  اللولبي 
الوقود،  ا�ست�سعار  واأجهزة  الوقود، وال�سغط،  الربية، حتديدا:  ا�ست�سعار للمركبات  واأجهزة 
واأجهزة التحكم بالنطاق، معدات األختبار والت�سخي�س للمحركات ومكوناتها، معدات اختبار 
ال�سيارات، حتديدا:، معدات اختبار ناقالت ال�سرعة واختبار الفرامل، ما�سحات ت�سخي�سية 
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)اإلكرتوين  الهوائية  الدراجات  حمركات  جهاز(،  العادم،  اختبار  معدات  يدويا،  حممولة 
اختبار  اأجهزة  األإلكرتونية،  للمعدات  الفح�س  اأجهزة  ال�سيارات،  حمرك  زيت  ألختبار 
معدات  األإلكرتونية،  األأجهزة  لفح�س  اختبار  اأجهزة  الفرامل،  فح�س  اأجهزة  البطارية، 
اختبار ال�سيارات، حتديدا:، ما�سحات ت�سخي�سية حممولة يدويا، اأدوات اختبار عادم حمرك 
بطانات  للمركبات،  الفرامل  واأجهزة  للمركبات،  الفرامل  اأنظمة  املركبات،  مكابح  الديزل، 
املكابح للمركبات، ا�سطوانات الكوابح للمركبات، مما�سك املكابح للمركبات، فرامل قر�سية 
لل�سيارات، اأقرا�س املكابح(، م�سخات لعجالت الدراجات الهوائية )دوارة للمركبات، فحمات 
الكروية،  املفا�سل  حتديدا:،  للمركبات،  التعليق  ألأنظمة  واأجزاء  التعليق  اأنظمة  املكابح، 
جتميعات  لولبية،  نواب�س  التحكم،  اأذرع  املعدنية،  البطانة  وجمموعات  املعدنية،  البطانات 
ألأنظمة(،  واأجزاء  التوجيه  اأنظمة  لالنزألق،  مانعة  وو�سالت  ق�سبان  الدعامة،  ومثبتات 
حمركات كهربائية للمركبات الربية )التوجيه للمركبات، حتديدا:، اأرفف التوجيه، نهايات 
التثبيت،  وجمموعات  الو�سطية،  األأذرع  واملنافـيخ،  والبطانات،  واملرابط،  التثبيت،  عمود 
وظائف  فـي  للتحكم  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب،  برجميات  بيتمان،  واأذرع  الداخلية  واملاآخذ 
املحرك، مبا فـي ذلك التحكم فـي األحرتاق، ور�سم خرائط األأداء والتحكم فـي األإنبعاثات، 
خزانات الغاز والوقود الغازي للمركبات الربية(، حمركات تدوير للمركبات الربية، لوحات 
ت�سغيل املركبات، حمركات نفاثة للمركبات الربية، دراجات ذات حمركات �سغرية، �سيارات 
اأذرع تو�سيل للمركبات الربية، بخالف اأجزاء  ذات حمرك، خممدات ال�سدمات لل�سيارات، 

املحركات واملكائن، قواعد حمركات للمركبات األأر�سية، حمركات دراجات نارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بورج وارنر، انك
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 3850 هاملني رود، اوبرين هيلز، مي�سيغان 48326، الوأليات املتحدة 
األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/10
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب:112
حـــــــــق �ألأولويــــــة: )رقـــــــم األأولويــــــــة: 744،717/97 - تاريــــخ األأولويـــــــة: 2023/1/6 - 

)US :بلـــــد األأولويـــــة
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161117
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة بذلك فـي  ت�سميم الديكور الداخلي )خدمات الت�سميم والتطوير واأل�ست�سارات 
املعلومات  توفـري  والتحليالت،  والكراك  الكمبيوتر  وبرامج  النفط  عن  التنقيب  جمال 
التقنية املتعلقة ب�سناعة النفط والغاز، خدمة مراقبة الكمبيوتر التي تتعقب اأداء الربامج 
األأداء،  بهذا  املتعلقة  والتنبيهات  التقارير  وتقدم  الدورية  ال�سيانة  وجتري  التطبيقية، 
الكمبيوتر  برامج  جمال  فـي  بذلك  املتعلقة  واأل�ست�سارات  والتطوير  الت�سميم  خدمات 
اخلا�سة بالتنقيب عن النفط(، الت�سميم ال�سناعي، ت�سميم الفنون التخطيطية، ت�سميم 
وتقدمي  العلمية،  املعلومات  توفـري  الطرق،  على  املركبات  كفاءة  اختبار  �سناعي،  ت�سميم 
امل�سورة واأل�ست�سارات فـيما يتعلق بـموازنة الكربون، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع 
ت�سريح،  بدون  للبيانات  اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة  األإنرتنت، 

اأبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات األخرتاع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كورفا ايه اي، ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1334�سارع بريثمور، �سويت 150، هيو�سنت، تي اك�س 77043، الوأليات 
املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/10
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�س.ب: 2027 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161120
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع األإنرتنت، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو 
اخرتاق للبيانات بدون ت�سريح، اأبحاث علمية وتكنولوجية متعلقة بر�سم خرائط براءات 
الداخلي  الديكور  ت�سميم  التخطيطية،  الفنون  ت�سميم  ال�سناعي،  الت�سميم  األخرتاع، 
)خدمات الت�سميم والتطوير واأل�ست�سارات املتعلقة بذلك فـي جمال التنقيب عن النفط 
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وبرامج الكمبيوتر والكراك والتحليالت، توفـري املعلومات التقنية املتعلقة ب�سناعة النفط 
اأداء الربامج التطبيقية، وجتري ال�سيانة  والغاز، خدمة مراقبة الكمبيوتر التي تتعقب 
والتطوير  الت�سميم  خدمات  األأداء،  بهذا  املتعلقة  والتنبيهات  التقارير  وتقدم  الدورية 
واأل�ست�سارات املتعلقة بذلك فـي جمال برامج الكمبيوتر اخلا�سة بالتنقيب عن النفط(، 
العلمية،  املعلومات  توفـري  الطرق،  على  املركبات  كفاءة  اختبار  �سناعي،  ت�سميم  ت�سميم 

وتقدمي امل�سورة واأل�ست�سارات فـيما يتعلق بـموازنة الكربون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كورفا ايه اي، ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1334�سارع بريثمور، �سويت 150، هيو�سنت، تي اك�س 77043، الوأليات 

املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/10

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161135
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س، لبا�س القدم )واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كايل يونيون �س.م.ح

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: دبي، األإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/10

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161269
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خالت ا�سيتات، كيماويات )الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�سناعة، عوامل ومنتجات كيماوية 
لال�ستخدام فـي البناء والت�سييد، املواد الكيميائية امل�ستخدمة فـي �سناعة زجاج النوافذ اأو 
الزجاج العازل، عوامل كيميائية لل�سد، الرتاكيب الكيميائية املقاومة للمياه، مواد مانعة 
للت�سرب املواد الكيميائية ل�سد األأ�سطح، طالءات كيميائية، غري الدهانات، الطالءات املقاومة 
طالءات  والبناء،  للخر�سانة  الدهانات  غري  كيماويات،  للماء  واملقاومة  اجلوية  للعوامل 
لتجديد اأغطية األأر�سيات بخالف الدهانات والزيوت، ال�سالئف الكيميائية واملواد امل�سافة 
ألإنتاج الطالءات، مواد خاف�سة للتوتر ال�سطحي لالأغرا�س ال�سناعية وأل�ستخدامها فـي 
حماية وحفظ اخلر�سانة، خماليط )كيماويات( لت�سريب اخلر�سانة والبناء، عوامل ت�سريب 
م�ستح�سرات  احلجب(،  عوامل  والزيوت،  الدهانات  با�ستثناء  املباين  واأ�سطح  للخر�سانة 
واخلر�سانة،  للمالط  �سعري  �سلبي  �سد  اأجل  من  حتديدا:  )الكيميائي،  املاء  ع�سر  ألإزالة 
احل�سرية،  للمبيدات  الكيماوية  امل�سافات  ال�سناعة،  فـي  لال�ستخدام  كيميائية  اإ�سافات 
مبيدات الفطريات، مبيدات األآفات واملبيدات احليوية، عوامل كيمياوية، امل�سافات والركام 
للمالط، اأدوات ت�سوية ال�سطوح، اجلري، جب�س، األأ�سمنت واخلر�سانة، اخلالئط الكيميائية 
للخر�سانات، مواد حافظة للبناء، األأ�سمنت، اخلر�سانة، مواد الرتميم، اأدوات ت�سوية ال�سطوح، 
للخر�سانة،  مل�سقات  والزيوت،  الدهانات  با�ستثناء  األأ�سقف  وبالط  القرميد  األأحجار، 
واألأ�سمنت،  اجلب�س  اجلري،  ال�سطوح،  ت�سوية  اأدوات  املالط،  للخر�سانة،  مثبتة  كيماويات 
مركبات كيميائية ملعاجلة اخلر�سانة، جمموعة م�سرعات األأ�سمنت، معجالت لت�سريع عملية 
تثبيت اخلر�سانة، مثبطات التوحيد، الرتكيبات الكيميائية للت�سلب(، ن�سا لغايات �سناعية 
)اخلر�سانة، م�ستح�سرات التق�سية الكيميائية، الرتكيبات الكيميائية لت�سريع التفاعالت 
الكيميائية، مركبات البوليمر أل�ستخدامها فـي الت�سنيع، ملدنات، على وجه اخل�سو�س من 
اأجل تلدين األأ�سمنت، املالط، وذراع الت�سوية واخلر�سانة، بال�ستيك غري معالج، امل�ستتات 
للمواد البال�ستيكية، عوامل الرغوة، كيماويات خام أل�ستخدامها فـي �سناعة راتنجات البويل 
يوريثني، كيماويات ت�ستخدم فـي �سناعة البويل يوريثان، البويل يوريثني، غري املعالج، عوامل 
ربط من البويل يوريثني لال�ستخدام فـي الطالءات ال�سناعية، مواد أل�سقة لال�ستعمال 
اإطالق الغراء واملواد  البناء والت�سييد، مذيب  فـي ال�سناعة، مواد أل�سقة لال�ستخدام فـي 
الال�سقة، املذيبات للدهانات، ورني�س وألكيه، م�ستح�سرات تنقية الزيوت، مواد ال�سيليكون، 
الفوألذ  �سناعة  فـي  ت�ستخدم  تهذيب  م�ستح�سرات  اخل�سو�س(،  وجه  على  ال�سيليكات، 
)�سيليكات البوليمر، الراتينجات األ�سطناعية وامل�سنعة الغري معاجلة، راتنجات دورومري، 
البويل  راتنجات  األإيبوك�سي،  راتنجات  املائية،  البنية  راتنجات  ال�سناعي،  املطاط  راتنجات 
يوريثني، الراتنجات األ�سطناعية على �سكل مذيبات لال�ستخدام فـي الطالءات، املعاجني 
وغريها من معاجني احل�سو، املعادن ال�سناعية، معلقات معدنية لال�ستخدام فـي ال�سناعة، 
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احل�سوات املعدنية أل�ستخدامها فـي بناء ال�سناعة والت�سييد، وح�سو جتويف البناء، معجون 
للتجميد، م�ستح�سرات جتفـيف  زيتي، م�ستح�سرات م�سادة  اأ�سمنت  الزجاجني، معجونة 
ألأغرا�س �سناعية، مركبات اإخماد النـريان، م�ستح�سرات م�سادة للنار، م�ستح�سرات ألإزالة 
ورق اجلدران، امل�ستح�سرات الكيميائية لتنظيف املداخن(، م�ستح�سرات كيميائية ل�سناعة 
م�ستح�سرات  ال�سيدألنية،  ال�سناعة  فـي  لال�ستخدام  حافظة  مواد  األأ�سباغ،  عدا  املينا، 
تر�سيح ل�سناعة امل�سروبات، م�ستح�سرات الق�سارة امل�ستخدمة فـي �سناعة الن�سيج، حم�س 
الغاليك ل�سناعة احلرب، زيوت لتهيئة اجللد املدبوغ فـي جمال ال�سناعة، تراب ي�ستخدم فـي 

�سناعة الن�سيج، م�ستح�سرات ترطيب تبليل، ت�ستخدم فـي �سناعة الن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام �سي-بو�سيمن مولر جي ام بي ات�س & كو كيه جي كيم�سك فابريكن
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ستينربغ 54133 اي�سن، 45133، اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/17

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161274
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملواد، مواد  ال�سلبة  املواد  العزل واحلواجز،  اأو بال�ستيكية )مواد  مواد تبطني مطاطية 
لعزل املباين، األأ�سطح واحلجارة لعزل املباين، اأن�سجة عازلة، رقائق عازلة، �سفائح عازلة، 
املعاجني  العازل،  اللك  عازل،  ورني�س  عازلة،  دهانات  العازلة،  الطالءات  عازلة،  لوا�سق 
معدين  �سوف  للعزل،  الزجاجي  وال�سوف  الزجاجية  األألياف  عازلة،  اأن�سجة  العازلة، 
عازل، األألياف املعدنية ألأغرا�س العزل، عوازل للكهرباء، اأو احلرارة اأو ال�سوت، ال�سدادات، 
اأدوات ال�سد واألإغالق والفالتر، مواد مانعة للت�سرب للبناء، مواد مانعة للت�سرب(، مواد 
غري مو�سلة لالحتفاظ باحلرارة )ت�ستخدم فـي �سناعة زجاج النوافذ اأو الزجاج العازل، 
�سرائط ال�سد، اأغ�سية ال�سد، �سفائد ال�سد، مركبات ال�سد، امل�سطكاء ومركبات امل�سطكي من 
اأجل اخلتم والربط، ح�سوات منع الت�سرب، مركبات ح�سو املفا�سل، حلقات الربط العازلة، 
العبوات ومواد التغليف املقاومة للماء، اأ�سرطة مقاومة للعوامل اجلوية، مركبات لالأ�سرطة 
كيميائية  مركبات  للماء،  العازلة  احللقات  ال�سقوق،  ل�سد  مواد  اجلوية،  للعوامل  املقاومة 
واألأربطة  األأ�سرطة  لالأنابيب،  املعدنية،  غري  الت�سليح،  مواد  الت�سرب،  فتحات  ألإ�سالح 
املنتجات  املنزلية،  اأو  الطبية  األ�ستخدامات  ولغري  قرطا�سية  لي�ست  بكونها  الال�سقة، 
و/اأو  )بال�ستيك  احلراري  األإ�سعاع  ملنع  مركبات  على(،  حتتوي  التي  امل�سنعة  �سبه  واملواد 
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األياف للطباعة ثالثية األأبعاد، البال�ستيك �سبه امل�سنع، األواح م�سفحة )من البال�ستيك(، 
مواد  تدويرها،  املعاد  املركبة  البال�ستيكية  املواد  تدويره،  املعاد  البال�ستيك  املعاجلة،  �سبه 
ومنتجات بال�ستيكية ن�سف م�سنعة، األأغ�سية البال�ستيكيه، عدا عن التي للتغليف، رقائق 
من البال�ستيك منتجات �سبه م�سنعة، الوراق من الفـي�سكوز، عدا عن التي للتغليف، األواح 
البوليفـينيل �سبه معالج، مواد رغوية عازلة  الف�سكوز منتج �سبه م�سنع، مركبات كلوريد 
لال�ستخدام فـي البناء والت�سييد، املطاط القا�سي(، مركب للغاليات ملنع األإ�سعاع احلراري 
املعدة  غري  كيميائية،  األياف  املعاجلة،  �سبه  ال�سليلوز،  خالت  بالفلكنة،  مق�سى  )مطاط 
لال�ستخدامات الن�سيجية، األألياف األ�سطناعية والبال�ستيكية، عدا عن التي لال�ستخدام 
األياف مق�ساة باحلرارة، واألياف الكربون، عدا عن التي لال�ستخدام الن�سيجي،  الن�سيجي، 
اخليوط امل�سنوعة من مواد بال�ستيكية، عدا عن التي لال�ستخدام الن�سيجي، خيوط من 
األياف ال�سرياميك، بخالف األ�ستخدام فـي املن�سوجات، األياف م�سربة براتنجات �سناعية، 
لعزل  حلائية  اأغطية  اأقم�سة(،  املن�سوجات،  فـي  امل�ستخدمة  غري  البوليمر  راتنجات  األياف 
اأو �سبه  امل�سبعة بالراتينج، الراتنجات األ�سطناعية �سبه م�سنعة  ال�سوت )األياف الكربون 
معاجلة، تركيبات الراتنجات األ�سطناعية �سبه امل�سنعة لالأغرا�س ال�سناعية، الراتنجات 
املعاجلة باحلرارة �سبه معاجلة، الراتنجات ب�سكل �سائل �سبه معاجلة، راتنجات ا�سطناعية 
متمددة �سبه معاجلة، الراتنج امل�سكل بالبثق لال�ستخدامات ال�سناعية العامة، الراتنجات 
�سكل  �سبه معاجلة على  بوليمر  راتنجات  امل�سقولة،  �سبه  اأو  امل�سغولة  �سبه  بالزجاج  املقواة 
لفائف، األأ�سرطة، واألياف واألواح، �سفائح راتينج اأكريليك أل�ستخدامها فـي �سناعة الزجاج 
اأغطية  الزجاج للعزل،  الرقائقي(، خيوط حلام بال�ستيكية، رقائق معدنية للعزل، �سوف 
بال�ستيكية لي�ست للتغليف، خراطيم و�سل للم�سعات احلرارية فـي املركبات، مواد بال�ستيكية 
�سبه معاجلة، األياف بال�ستيكية، لغري األ�ستخدام الن�سيجي، األياف زجاجية للعزل، اأن�سجة 
الن�سيجي،  األ�ستخدام  لغري  بال�ستيكية،  مواد  من  خيوط  للعزل،  الزجاجية  األألياف  من 
مواد تر�سيح رغوات �سبه معاجلة اأو اأغ�سية بال�ستيكية، اأغطية بال�ستيكية ألأغرا�س زراعية، 

مواد حرارية عازلة، مواد تر�سيح م�سنوعة من اأغ�سية بال�ستيكية ن�سف م�سنعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام �سي-بو�سيمن مولر جي ام بي ات�س & كو كيه جي كيم�سك فابريكن
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ستينربغ 54133 اي�سن، 45133، اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/17

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161275
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمدة لالإعالنات غري معدنية، )مواد وعنا�سر البناء واألإن�ساء، غري املعدنية، مواد البناء 
اأ�سمنت  للطباعة ثالثية األأبعاد، طالءات مواد بناء، املالط، خماليط وتركيبات املالط، 
مائع، اخلر�سانة، األواح اأ�سمنتية، اأر�سيات اأ�سمنتية، بالط اأ�سمنتي، جدران اأ�سمنتية، عنا�سر 
بناء(، اأ�سمنت اإ�سب�ستو�س )خر�سانية، اأدوات ت�سوية ال�سطوح، األأ�سمنت، اخلر�سانة البوليمرية، 
األأ�سمنت البوليمر، خماليط اأ�سمنت البوليمر، املعادن غري املعدنية للبناء والت�سييد، مواد 
الت�سوية،  ومكونات  واملالط  اجلري،  جب�س،  األأ�سمنت،  اخلر�سانة،  فـي  لال�ستخدام  جممعة 
املعدنية،  غري  األر�سيات،  بالط  املعدنية،  غري  )األأر�سيات،  اخل�سب  من  �سرائح  اجلب�س،(، 
اأغطية األأ�سقف، غري املعدنية، مواد تغطية الطرق، مواد �سنع الطرق، طالءات البيتومني 
اأ�سا�سها  ال�سميكة، على وجه اخل�سو�س ل�سد البناء، مواد البناء من القار، الرتكيبات التي 
القار ألأغرا�س البناء، اأغطية البيتومني أل�ستخدامها فـي ت�سييد املباين، غ�ساء البيتومني 
املعدل، لباد لعزل األأ�سقف باألأ�سفلت، معاجني(، خر�سانة )الطالء، مواد بناء من البال�ستيك 
واحلجارة،  والت�سوية  الرتميم،  مواد  اخلر�سانة،  احلجري،  البناء  للخ�سب،  البيتومني  اأو 
واخل�سب  اخل�سب  واملعادن،  ال�سخور  الطني،  واحلجارة،  والزفت،  القار  زفت،  األأ�سفلت، 
عازل  زجاج  للبناء،  الكوارتز  من  ح�سو  مواد  واألأر�سيات،  اجلدران  ح�سوات  األ�سطناعي، 
ن�سف  خ�سب  خر�سانية،  بناء  عنا�سر  للبناء(،  النوافذ  زجاج  للبناء،  زجاجية  األواح  للبناء، 
م�سغول، األواح خ�سب من�سورة، خ�سب رقائقي اأبلكاج، خ�سب م�سنع، خ�سب م�سغول، اأ�سمنت، 
اأ�سمنت مائع، طالءات من األأ�سمنت �سامدة للنار، عوار�س اأ�سمنتية، �س�ست �سخر بركاين، 

مباين غري معدنية، زجاج املباين، اأ�سمنت لالأفران.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام �سي-بو�سيمن مولر جي ام بي ات�س & كو كيه جي كيم�سك فابريكن
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ستينربغ 54133 اي�سن، 45133، اأملانيا
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/17

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161277

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية )امل�ستح�سرات ال�سيدألنية املحتوية على امليثوتريك�سات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوريون كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فنلندية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اوريونينتي 1، 02200 اي�سبو، فنلندا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/17

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161278

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية )امل�ستح�سرات ال�سيدألنية، حتديدا م�ستح�سرات الهيدروكورتيزون(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوريون كوربوري�سن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فنلندية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اوريونينتي 1، 02200 اي�سبو، فنلندا

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/17

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161379

فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات كحولية )امل�سروبات الكحوليـــة مــا عــدا البيـــرة، م�ستح�ســـــرات كحوليــــة ل�سنــــع 

امل�سروبات(، م�سروبات كحولية ما عدا البرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويليام جرانت اند �سنز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ذا جلينفـيد�ش دي�ستريىل، دفتاون، بانف�ساير �سكوتالند ايه بى 55 4 
دى ات�ش، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156187

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تربيد الهواء )اأجهزة تربيد الهواء، تركيبات تكييف الهواء، اأجهزة تكييف الهواء، 

اأجهزة  واالآالت،  التربيد  تركيبات  لل�سوائل،  التربيد  تركيبات  امل�سروبات،  تربيد  اأجهزة 

التبخريي،  التربيد  اأبراج  التربيد،  تركيبات  التربيد،  تركيبات  والرتكيبات،  التربيد 

عنا�سر التربيد، جابارا�ش كولني املائي، اأجهزة التربيد ،تركيبات للتربيد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيني�ش برميري ا�ش دي ان، بي ات�ش دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

47100 بوت�سوجن،  6/1، باندار بوتريي،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 11-2، جاالن بوتريي 
�سيالجنور، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160790
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كرات الري�سة )منتجات ريا�سية، املعدات الريا�سية، م�سارب التن�س وتن�س الري�سة واأل�سكوا�س، 
للم�سارب،  �سال�سل  امل�سارب،  ملحقات  امل�سرب،  كرة  ألكرو�س،  والكريكيت،  ال�سرعة،  كرة 
امل�سرب،  راأ�س  حماية  �سريط  األهتزاز،  منع  خا�سية  ذات  امل�سارب  للم�سارب،  احللقات 
اأدوات للتن�س،  �سريط قب�سة امل�سرب ،حافظة امل�سرب، غطاء املطر حلافظة امل�سرب، 
ملحقات املحافظة على التوازن من اأدوات التن�س، ع�سابة اليد لقب�سة امل�سرب، كرات تن�س، 
اأدوات كرة الري�سة، ع�سابة قب�سة كرة الري�سة، الكرات، ا�ستطالعات الراأي ل�سبكة الري�سة، 
لعبة اجلولف، قب�سة  الغولف، ع�سي م�سارب  لعبة  روؤو�س م�سارب  الغولف،  لعبة  اأدوات 
م�سارب لعبة اجلولف، �سريط قب�سة م�سارب لعبة اجلولف، كرات جولف، اأغطية روؤو�س 
م�سارب لعبة اجلولف، حقائب لعبة الغولف، غطاء املطر حلقائب لعبة الغولف، عالمات 
لكرة اجلولف )لتحديد مكان الكرة(، طاوألت تن�س )�سوك خ�سراء وهي من اأدوات ريا�سة 
اأدوات ريا�سة كرة اجلولف، و�سادات ملمار�سة كرة  كرة اجلولف، زجاجات الرمل وهي من 
الغولف، األواح التزحلق على الثلج، اأربطه من اأجل األواح التزحلق على الثلج، �سنط ألألواح 
ذلك  فـي  )مبا  اجل�سم  واقيات  الثلج،  على  التزحلق  ألألواح  اأغطية  الثلج،  على  التزحلق 
الريا�سة،  فـي  امل�ستخدمة  ال�سبكات  اجلليد،  على  للتزلج  واملرفقني(  والركبتني  الوركني 
حقائب الكرات على عجالت، حامالت الكرات اأدوات ريا�سية، اخلطوط ال�سريطية حلكام 
والكوع  والر�سغ  املع�سم  حتمي  التي  الواقيات  الريا�سة،  وم�ساعدات  األأدوات  الريا�سة، 
لكرة  النتائج  لوحات  الريا�سي،  لال�ستخدام  الركبة  واقيات  الريا�سة،  فـي  وامل�ستخدمة 
القب�سة  م�سحوق  للجولف،  ت�سجيل  لوحات  الطائرة،  للري�سة  ت�سجيل  لوحات  امل�سرب، 

امل�ستخدم فـي م�سارب كرة التن�س وكرة الري�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونك�س كابو�سيكي كاي�سا
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: يو�سيما بونكيو-كو، طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/31

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160954

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )الدعاية واألإعالن واإدارة وتوجيه األأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 27401، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160955

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 27401، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160956
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلود غري مدبوغة )اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه 
املواد غري الورادة فـي فئات اأخرى، جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب 

ال�سفرية، املظالت وال�سما�سي والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 0، اباريل ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 27401، دبي، األإمارات العربية املتحدة.

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160957
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  ت�ستعمـــل  اأخـــرى  ومــــواد  األأقم�ســــة  تبيـيـ�س  )م�ستح�سرات  جتمـــيل  م�ستح�ســرات 
وزيوت  �سابون، عطور  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س،  وكي  غ�ســــل 

عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 27401، دبي، األإمارات العربية املتحدة.

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/4

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161009
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكوألتة )قطع حلوى، �سوكوألتة، حلويات، ع�سل، م�سروبات �سوكوألتة، كعك، كراميل، 
اآي�س كرمي، حلويات �سكرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سلطان العاملية للحلويات
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:87652، قطعـــة رقـــم: 251-356، مكتــــب: 308، مـــلك حممــــد 
عبد الرحمن حممد العلي، اأم �سقيم األأولى، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/7
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161010
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )اإدارة األأعمال، واأل�ست�سارات التنظيمية واألإدارة، وخدمات جتميع جمموعة 
متنوعة من ال�سلع ل�سالح األآخرين، وذلك لتمكني اجلمهور العام من فح�سها و�سرائها 
عند احلاجة )أل ي�سمل ذلك خدمة النقل(. ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل منافذ 
البيع بالتجزئة واجلملة، واألإعالن، واألإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات األآخرين، 

وتوريد ال�سلع، وتنظيم املعار�س ألأغرا�س جتارية اأو دعائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سلطان العاملية للحلويات
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:87652، قطعـــة رقـــم: 251-356، مكتــــب: 308، مـــلك حممــــد 
عبد الرحمن حممد العلي، اأم �سقيم األأولى، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/7
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161446
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البث بالتلفزيون )البث بالتلفزيون، األإذاعة بالراديو، توفـري غرف الدرد�سة عرب األإنرتنت، 
توفـري املنتديات عرب األإنرتنت، نقل اأفالم الفـيديو ح�سب الطلب، اإر�سال الر�سائل، نقل الر�سائل 
وال�سور عرب الكمبيوتر، خدمات لوحات الن�سرات األإلكرتونية خدمات ات�ساألت، األت�سال عرب 

الطرفـيات احلا�سوبية، تقدمي األت�ساألت عرب األرتباط بال�سبكة العاملية للكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�سنب جروب ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 31119 جراند بافـيليون، هيبي�سكو�س واي، 802 وي�ست باي 
رود، جراند كاميان، كي 1-1205، جزر الكاميان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161447
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيـــم املباريـــات الريا�سيـــة )تنظيــم املباريـــات الريا�سيــــة، تنظــيم املباريات اأو املناف�ســـات 
للتعليم اأو الرتفـيه، توفـري من�سورات اإلكرتونيـة عرب األإنرتنـــت، أل ميكن حتميلها، توفـري 
مقاطع فـيديو عرب األإنرتنت، أل ميكن حتميلها، الرتفـيه التلفزيوين، اإنتاج برامج الراديو 
والتلفزيــون، خدمات األألعاب املقدمــــة مبا�ســــرة من �سبكة كمبيوتـــــر، التدريــــ�س، توفـيــــــر 

ت�سهيالت ريا�سية، توفـري اأماكن املتاحف العرو�س واملعار�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�سنب جروب ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 31119 جراند بافـيليون، هيبي�سكو�س واي، 802 وي�ست باي 
رود، جراند كاميان، كي 1-1205، جزر الكاميان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161448
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية األأحداث الريا�سية )وكاألت الدعاية واألإعالن، 
ترويـج ال�سلــع واخلدمـــات عن طريق رعايـــة األأن�سطة الريا�سية، ا�ست�ســارات اإدارة األأعمال، 
تزويد �سوق على �سبكة األإنرتنت مل�سرتي وبائعي الب�سائع واخلدمات، اإدارة اأعمال فناين 
التمثيل، تقدمي معلومات فـي جمال األأعمال عن طريق املوقع األإلكرتوين، األإدارة التجارية 
لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باألآخرين، بحث الكفاألت، تاأجري امل�ساحات األإعالنية، 

خدمات وكالة احلجز لفناين املنا�سبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�سنب جروب ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 31119 جراند بافـيليون، هيبي�سكو�س واي، 802 وي�ست باي 
رود، جراند كاميان، كي 1-1205، جزر الكاميان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161449
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأجهزة  اآألت  بال�سفط،  للتنظيف  مركزية  من�ساآت  كهربائية،  )مكان�س  كهربائية  مكان�س 
من  التخل�س  اآألت  كهربائية،  تنظيف  واأجهزة  اآألت  بال�سامبو،  ال�سجاد  لغ�سل  كهربائية 
الطرق  كن�س  اآألت  التنظيف،  لغايات  الغبار  اإزالة  معدات  النفايات،  هر�س  اآألت  النفايات، 
ذاتية الدفع، اآألت اإحكام �سد القوارير، جهاز كهربائي ألإغالق املواد البال�ستيكية تغليف، 

اأجهزة غ�سيل، غ�ساألت �سحون(.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوبي ييمو اليكرتونيك تكنولوجي كو، ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
�سيتي،  تكنولوجي  اند  �ساين�س  كندا   - �سينو  موديرن   ،103-16-7 �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

وي�ست اوف يواجن رود، �سازوي �سرتيت، اك�سيانتاو �سيتي، ال�سني
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161455
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفائح فوألذية )�سبائك من معادن غري نفـي�سة، معادن غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، 
�سفائح معدنية، األواح و�سفائح معدنية، �سبائك فوألذية، �سفائح فوألذية، اأملنيوم، اأنابيب 
طوق  فوألذية،  اأ�سرطة  الق�سدير،  �سفائح  �سب،  فوألذ  معدنية،  �سباكة  قوالب  فوألذية، 
فوألذي، نو رات فلزات، مواد بناء معدنية، فوألذ غري م�سغول اأو ن�سف م�سغول، موا�سري 
واأنابيب معدنية، مواد معدنية لل�سكك احلديدية، اأ�سالك فوألذية، اأ�سالك معدنية للحام، 
م�ستعر�سة  ركائز  ربط،  األواح  ال�ساخن،  على  مدلفنة  فوألذية  ق�سبان  حديدية،  خامات 
اأنبوبية معدنية،  مواد  قولبة فوألذية،  نفـي�سة، �سفائح  �سبائك من معادن غري  معدنية، 
اأغلفة معدنية ألآبار البرتول، مباين معدنية متنقلة، مباين معدنية، �سقاألت بناء معدنية، 
اأ�سالك  لل�سكك احلديدية،  لل�سكك احلديدية، ق�سبان معدنية  �سياجي معدين  درابزين 
اأملنيوم، اأغلفة من �سفائح الق�سدير، م�سابك معدنية للكابالت واملوا�سري، حلقات معدنية، 

ق�سبان اللحام، خامات معادن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باو�سان ايرون اند �ستيل كو، ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 885 فوجني رود، باو�سان دي�سرتكت، �ساجنهاي، ال�سني
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161456
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفائح فوألذية )�سبائك من معادن غري نفـي�سة، معادن غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، 
�سفائح معدنية، األواح و�سفائح معدنية، �سبائك فوألذية، �سفائح فوألذية، اأملنيوم، اأنابيب 
طوق  فوألذية،  اأ�سرطة  الق�سدير،  �سفائح  �سب،  فوألذ  معدنية،  �سباكة  قوالب  فوألذية، 
فوألذي، نو رات فلزات، مواد بناء معدنية، فوألذ غري م�سغول اأو ن�سف م�سغول، موا�سري 
واأنابيب معدنية، مواد معدنية لل�سكك احلديدية، اأ�سالك فوألذية، اأ�سالك معدنية للحام، 
م�ستعر�سة  ركائز  ربط،  األواح  ال�ساخن،  على  مدلفنة  فوألذية  ق�سبان  حديدية،  خامات 
اأنبوبية معدنية،  مواد  قولبة فوألذية،  نفـي�سة، �سفائح  �سبائك من معادن غري  معدنية، 
اأغلفة معدنية ألآبار البرتول، مباين معدنية متنقلة، مباين معدنية، �سقاألت بناء معدنية، 
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اأ�سالك  لل�سكك احلديدية،  لل�سكك احلديدية، ق�سبان معدنية  �سياجي معدين  درابزين 
اأملنيوم، اأغلفة من �سفائح الق�سدير، م�سابك معدنية للكابالت واملوا�سري، حلقات معدنية، 

ق�سبان اللحام، خامات معادن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باو�سان ايرون اند �ستيل كو، ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 885فوجني رود، باو�سان دي�سرتكت، �ساجنهاي، ال�سني
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161457
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفائح فوألذية )�سبائك من معادن غري نفـي�سة، معادن غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، 
�سفائح معدنية، األواح و�سفائح معدنية، �سبائك فوألذية، �سفائح فوألذية، اأملنيوم، اأنابيب 
طوق  فوألذية،  اأ�سرطة  الق�سدير،  �سفائح  �سب،  فوألذ  معدنية،  �سباكة  قوالب  فوألذية، 
فوألذي، نورات فلزات، مواد بناء معدنية، فوألذ غري م�سغول اأو ن�سف م�سغول، موا�سري 
واأنابيب معدنية، مواد معدنية لل�سكك احلديدية، اأ�سالك فوألذية، اأ�سالك معدنية للحام، 
م�ستعر�سة  ركائز  ربط،  األواح  ال�ساخن،  على  مدلفنة  فوألذية  ق�سبان  حديدية،  خامات 
اأنبوبية معدنية،  مواد  قولبة فوألذية،  نفـي�سة، �سفائح  �سبائك من معادن غري  معدنية، 
اأغلفة معدنية ألآبار البرتول، مباين معدنية متنقلة، مباين معدنية، �سقاألت بناء معدنية، 
اأ�سالك  لل�سكك احلديدية،  لل�سكك احلديدية، ق�سبان معدنية  �سياجي معدين  درابزين 
اأملنيوم، اأغلفة من �سفائح الق�سدير، م�سابك معدنية للكابالت واملوا�سري، حلقات معدنية، 

ق�سبان اللحام، خامات معادن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باو�سان ايرون اند �ستيل كو، ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 885فوجني رود، باو�سان دي�سرتكت، �ساجنهاي، ال�سني
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/22

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161491
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقفال لالأبواب غري كهربائية )اأقفال لكافة اأنواع األأبواب، اأقفال ذكية، مقاب�س، مقاب�س 
معدنية وكافة اأنواعها، اأقفال معدنية وذكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدور و�سركاه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلوير، وألية بو�سر، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/23

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161525
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية، حجز مقاعد ال�سفر، تاأجري ال�سيارات، احلجز لل�سفر، ترتيب 
تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج، تنظيم رحالت بحرية، 

النقل اجلوي، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املذهل للم�ساريع ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:255 ر.ب:511، وألية عربي، حمافظة الظاهرة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/24

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154179

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية 

أل ت�سمل املخابز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ميانة البحرين للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158863

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النب األأخ�سر لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/10/22

-99-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160135

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة وقرطا�سيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الي�سر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160888

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح الغ�سبة للتجارة واألأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154278

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع منتجات من احلديد اأو من ال�سلب والفوالذ... اإلخ، بوا�سطة ال�سحب اأو الطرق، �سهر 

ودرفلة و�سحب وتنقية املعادن غري احلديدية اخلام )عدا املعادن الثمينة( مثل النحا�س، 

الر�سا�س، الزنك الكروم، الق�سدير، االأملنيوم... اإلخ وخالئط هذه املعادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة لل�سناعات احلديدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154776

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملالب�س واأدوات ولوازم االأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي حممد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151654

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اإبراهيم احلو�سني للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151551

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املـــطاعم واملـ�ساوي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج ال�سالحة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3

-102-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 151542

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة، �سوكوالتة، توابل، حلويات، ملح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد نا�سر �سعيد الغنبو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152067

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الف�ساتني وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقر العربي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �سور، حمافظة جنوب ال�سرقية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152346

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )ت�سويق وتوزيع املنتجات الغذائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ثمر للت�سويق الغذائي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152556

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اللوجي�ستي )نقل و�سحن املركبات من واإلى �سلطنة عمان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو مالك الغافري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152592

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س،تف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخة الغيرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152606

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفاحت لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152776

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حت�سري واإدارة وتنظيم ملتقيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية )مدائن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 200 ر.ب: 124 الر�سيل، حمافظة م�سقط، �سطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152798

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطه املالب�س الرجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأحمد القيو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�س، والية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152804

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، خدمات الو�ساطة التجارية، الت�سويق اال�ستهدافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النود املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152835

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سر بحر العرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152856

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم ومطابخ اإعداد الوالئم واالأعرا�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتاث للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152913

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد قائد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152953

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات الغو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأجنحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية مطرح، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153117

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة املوؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بربا خلدمات الطاقة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153453

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نور للخدمات الكهربائية واالإكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153475

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثمار اجلوز فواكه، توت، فواكه طازجة، �سمندر طازج، ق�سب �سكر، ليمون، طازج، خ�سراوات 

طازجة، بقول طازجة، فواكه طازجة، زيتون طازج، برتقال طازج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور البيت املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153473

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور البيت املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153701

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الكر�ستاالت واالأواين املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه دوكة للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153718

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيوت ال�سيافة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلوقانية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153720

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سريك العبقري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153728

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االآالت الزاعية ومولدات الكهربائية وم�سخات املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو حمدان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154072

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوح ال�سيباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154349

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سمني الرائدة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154507

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكنان للتجارة واأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 55 ر.ب: 615، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154509

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلذفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154510

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأناقة لوى الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154518

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأماكن الرائعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154521

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات اإزالة الطالء، مكياج، زيوت للعطور والروائح، م�ستح�سرات العناية باالأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآبار حم�سة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة الربميي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154524

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عا�سم بن حبيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154525

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، خدمات املكتبات املتجولة، تنظيم واإدارة 

ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية 

اأو تعليمية، تنظيم حفالت ترفـيه، تنظيم واإدارة الندوات، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القانون واحلياة واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154512

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء، ت�سميم الديكور الداخلي، ت�سميم الفنون التخطيطية، 

ت�سميم بطاقة عمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان امل�سرق للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154514

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري  باجلمال،  العناية  خدمات  البخارية،  احلمامات  خدمات  اليدين،  باأظافر  العناية 

اأجهزة ت�سفـيف ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سول �سنا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154519

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مازن املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154513

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكميت االأبي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154531

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العالقات االإعالمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سارات لالإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154527

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأمـــوال، جمـــع التربعات اخلريية، متويل اجلماعي، التمويل التباديل، خدمات  ا�ستثمـــار 

التاأمني، �سم�سرة  االأموال، �سم�سرة  ا�ستثمار  اإلكرتونيا،  االأموال  �سندوق االدخار، حتويل 

االأوراق املالية، stocks and bonds brokerage، خدمات �سم�سرة االأوراق املالية، خدمات 

�سم�سرة التخلي�س اجلمركي، خدمات بنوك توفـري، االإدارة املالية، توفـري معلومات مالية 

عن طريق مواقع االإنرتنت، معلومات التاأمني، املعلومات املالية، اأ�سعار البور�سة، اأبحاث 

مالية، االئتمان، تنظيم التح�سيل املايل، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، ترتيب التمويل 

مل�ساريع البناء، التقييم املايل التاأمني واالأعمال امل�سرفـية والعقارات، بيع الديون، متويل 

البيع بالتق�سيط، ا�ست�سارات مالية، التحليل املايل، خدمات دفع رواتب التقاعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول االأبجدية املبتكرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154535

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو ليث املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154545

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة عن طريق االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اليماين ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154532

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل وهالل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154542

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الرتبية والتعليم، التعليم فـي املدار�س الداخلية، 

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة اأ�سامة بن زيد اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154543

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت )ت�سميم مواقع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مينا للتوا�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: العذيبة، والية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154546

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سد حلفـني للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: والية اإزكي، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154547

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري االأفالم ال�سينمائية، عرو�س �سينمائية، كتابة ال�سيناريوهات التلفزيونية وال�سينمائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مروة و�سريكتها لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154548

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع منري املعيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 916 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154550

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154534

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري معدات االإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة لل�سحن والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154559

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل العبايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا �سنا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154582

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة: اأعواد ثقاب، تبغ، اأكيا�س تبغ، اأطراف �سجائر، 

مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، اأوعية غاز لوالعات 

علب  �سيجار،  التبغ،  لغاليني  ما�س  ورق  ال�سجائر،  ورق  من  رزم  تبغ،  غاليني  ال�سيجار، 

�سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، ورق �سجائر، ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ب�سام بن اأحمد حفـيظ الكاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154566

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط ذهبية جموهرات، �سبائك من معادن نفـي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأف�سل ال�سبائك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154571

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساحة الذهبية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154551

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قهوة و�ساي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154553

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، �سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهند�سية للخدمات امليكانيكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154576

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات )بيع ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البدر لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154583

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن االإدام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154585

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سوكوال وتن�سيق الورود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما بو�سر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154586

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد مبارك اإبراهيم ال�سيزاوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154588

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات )بيع حلويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأملا�س اجلديد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154577

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واالأجهزة الطبية واأجهزة تقومي االأع�ساء، 

البيع باجلملة للم�ستلزمات الطبية واالأدوات واالأجهزة اجلراحية واأجهزة تقومي االأع�ساء، 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنيات الطبية والوراثية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للطابوق والبالط والرخام الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط املتميز لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154561

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النور ال�ساطع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154844

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منر الرباري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154533

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يون�س والرباء للخدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156866

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال، االإعالن بالربيد املبا�سر، 

ا�ستف�سارات عن االأعمال )خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط 

املكتبي(، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية، ن�سخ االت�ساالت وظائف مكتبية، 

املعلومات  دعائية،  اأو  لغايات جتارية  املعار�س  تنظيم  واالإعالن،  الدعاية  وكاالت  خدمات 

الأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات  االأعمال،  عن  واالأخبار 

اأخرى، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، معاجلة 

توفـري  الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  االإدارة 

معلومات االت�سال للتجارة واالأعمال، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، اإدارة 

اأعمال الفنادق، اإدارة اأعمال فناين االأداء، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واإعالنية، 

املتعاقدين، توفـري معلومات  اإدارة االأعمال ملوردي اخلدمات  خدمات الو�ساطة التجارية، 

واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  االأعمال 

لربامـــج  جتارية  اإدارة  ال�سريبي،  االإقرار  اإيداع  خدمات  دعائية،  مواد  ت�سميم  وبائعيها، 

ال�سداد للغري، تاأجري الفتات دعائية للغري، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، 

جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دل�س كافـيه �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 444080 م�ستودع رقم اإ�س 04 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - 

بر دبي، القوز ال�سناعية الرابعة دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

-134-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156202
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات  ت�سم  التي   )PaaS( كخدمة  املن�سة  )خدمات  االإنرتنت  فـي  بحث  اأجهزة  توفـري 
على  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  لتوفـري  حا�سوبية  برجميات 
االإنرتنت فـي جمال ات�ساالت �سبكات احلا�سوب حتديدا الربجميات املعدة لال�ستخدام فـي 
 )PaaS( ت�سميم �سبكات احلو�سبة ال�سحابية وتنفـيذها وت�سغيلها، خدمات املن�سة كخدمة
البيانية احلدية،  التحليالت  فـي  الكمبيوتر ال�ستخدامها  ت�سمل من�سات برجميات  التي 
خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سمل برجميات لت�سميم �سبكات الكمبيوتر و�سبكات 
املن�سة  خدمات  وحت�سينها،  وت�سغيلها  وتزويدها  وتخطيطها  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت 
املبا�سر  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفر  التي   )PaaS( كخدمة 
االت�ساالت  خدمات  ومقدمي  البيانات  ومراكز  االأعمال  موؤ�س�سات  لتمكني  )اون-الين( 
االأخطاء  وا�ستك�ساف  واإدارتها  ال�سبكة  وخدمات  برجميات  ن�سر  من  والال�سلكية  ال�سلكية 
واإ�سالحها وتتبعها وحت�سينها(، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد )توفـري برجميات 
كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل الإدارة وتوجيه ومراقبة حركة ال�سبكة 
الربامج  عن  والك�سف  ال�سبكة  ت�سخي�سات  واإجراء  ال�سبكة  اأداء  وحت�سني  اإليها  والو�سول 
توفـري  البيانية،  االأداء  وحتليالت  ال�سبكة  اأمن  عن  ال�سبكة،واالإبالغ  وتهديدات  ال�سارة 
برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل الإدارة قواعد البيانات، توفـري 
برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل ل�سمان اأمن البيانات املوجودة 
فـي بيئات احلو�سبة ال�سحابية، توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة 
توفـري  االإنرتنت،  وحركة  الويب  ملوقع  املوقع  على  القائمة  البيانية  للتحليالت  للتنزيل 
و�سع  اأو  حتليل  اأو  ملراقبة  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات 
ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  عليها(،  واحلركة  وبياناتها  ال�سبكة  معلومات  عن  تقارير 
الأمن  )اون-الين(  املبا�سر  للتنزيل  قابلة  غري  كمبيوتر  برامج  )توفـري  االإنرتنت  مواقع 
الكمبيوتر  اإلى  الو�سول  فـي  االآمن  والتحكم  الويب  واأمن  االإلكرتوين  والربيد  ال�سبكات 
وحتديد هوية امل�ستخدم والت�سفـري واإدارة االأمن من خالل مراقبة اأو حتليل اأو و�سع تقرير 
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)اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  توفـري  وحركتها،  وبياناتها  ال�سبكة  مبعلومات 
غري قابلة للتنزيل لتح�سني موارد نظام الكمبيوتر وتوافره من خالل مراقبة اأو حتليل اأو 
مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  توفـري  وحركتها،  وبياناتها  ال�سبكة  مبعلومات  تقرير  و�سع 
)اون-الين( غري قابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي الك�سف عن اخرتاقات ال�سبكات والربامج 
ال�سارة ومنعها وللتحكم فـي و�سول م�ستخدمي ال�سبكة واإدارته والإنفاذ �سيا�سات ال�سبكة 
من خالل ر�سد معلومات ال�سبكة وبياناتها واحلركة عليها اأو حتليلها اأو و�سع تقرير بها(، 
)اون-الين(  مبا�سرة  حا�سوبية  برجميات  من�سات  )توفـري   ،SaaS كخدمات  الربجميات 
اأجهزة  ت�ستهدف  التي  فـيها  امل�ستبه  ال�سارة  الربامج  موقع  لتحديد  للتنزيل  قابلة  غري 
احلو�سبة وتقييمها وقيا�سها ومعاجلتها، توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( 
املعلومات  عن  والك�سف  واالإدارة  والتدقيق  والتحليل  املراقبة  توفر  للتنزيل  قابلة  غري 
والبيانات احل�سا�سة املوجودة فـي بيئات احلو�سبة ال�سحابية لتطبيقات الكمبيوتر والهاتف 
املحمول ومن�سات الكمبيوتر والهاتف املحمول وواجهات امل�ستخدم املتعلقة بها وت�سنيفها 
وحمايتها وو�سع تقرير بها وتاأمينها، توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري 
عرب  بعد  عن  الو�سول  لتاأمني  املحمولة  واالأجهزة  الكمبيوتر  الأجهزة  للتنزيل  قابلة 
)توفـري  املعلومات  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة  اخلا�سة(،  الكمبيوتر  �سبكات  اإلى  االإنرتنت 
برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل الإن�ساء عرو�س تقدميية متعددة 
الو�سائط املوزعة عرب االإنرتنت والهاتف على العديد من امل�ساركني وحتريرها وت�سليمها 
ملراكز  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  توفـري  ومراقبتها، 
البيانات ال�ستخدامها فـي جمع بيانات �سبكات احلا�سوب واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية 
قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  توفـري  بها،  تقرير  وو�سع  وحتليلها 
للتنزيل للك�سف عن فـريو�سات الكمبيوتر وتهديداته وحظرها واأمتتتها وت�سفـري البيانات 
واكت�ساف  ال�سبكات  وتاأمني  البيانات  وا�ستعادة  البيانات  فقدان  ومنع  عليها  وامل�سادقة 
االت�ساالت االإلكرتونية وت�سفـيتها وحتليلها واإدارتها وحظرها، توفـري برجميات كمبيوتر 
مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل لت�سهيل قابلية الت�سغيل البيني لتطبيقات برجمية 
للتنزيل  قابلة  )اون-الين( غري  مبا�سرة  )توفـري برجميات  ا�ست�سافة اخلدوم  متعددة(، 
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لت�سغيل �سبكة خا�سة افرتا�سية )VPN(، توفـري معلومات ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها 
مبا�سرة )اون-الين( فـيما يتعلق مب�ساكل عتاد وبرجميات الكمبيوتر، توفـري اأنظمة اإدارة 
منتجات  فـي  االأمنية  وامل�ساكل  ال�سعف  نقاط  وتتبع  ر�سد  حتديدا  االأمنية  التهديدات 
التكنولوجي  الكمبيوتر، تقدمي خدمات الدعم  الكمبيوتر واالإنرتنت و�سبكات  برجميات 
عتاد  م�ساكل  ت�سخي�س  �سكل  على  واإ�سالحها  االأخطاء  ا�ستك�ساف  حتديدا  للربجميات 
وبرجميات الكمبيوتر وا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات فـي جماالت برجميات الكمبيوتر 
وتطوير وا�ستخدام عتاد الكمبيوتر وا�ستخدام معدات الت�سبيك وت�سميم �سبكات الكمبيوتر 
وت�سميم التخزين واأمن ال�سبكات واالأمن الـــ�سحابي وت�سميم مراكز البيانات وحتليالتها 
يتعلق  فـيما  الفنية  اال�ست�سارات  )تقدمي  املوقع  للبيانات خارج  احتياطية  ن�سخ  البيانية(، 
واأنظمة االت�ساالت  الت�سبيك احلا�سوبي  الكمبيوتر ومعدات  الكمبيوتر وبرجميات  بعتاد 
االإنرتنت  بروتوكول  عرب  واملهاتفة  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  ومعدات  الهاتفـية 
ال�سبكات  واأمن  التخزين  وت�سميم  الكمبيوتر  �سبكات  وت�سميم  االت�ساالت  واأنظمة 
واالت�ساالت ال�سوتية والال�سلكية، توفـري املعلومات الفنية فـي جمال تطبيقات برجميات 
�سبكات  الأمن  البيانية  التحليالت  جمال  فـي  التكنولوجية  املعلومات  توفـري  الكمبيوتر، 
الكمبيوتـــر  لربجمـــيات  املوؤقـــت  اال�ستخـــدام  توفـري  ال�سخمة،  البيانات  ذات  الكمبيوتر 
واإ�سالح  وت�سخي�س  ومنذجة  ومراقبة  وحت�سني  واإدارة  لن�سر  للتـــنزيل  القابلـــة  غــــري 
وحتليل وحل امل�سكالت واكت�ساف وا�ستخدام اأنظمة ت�سغيل متعددة ال�ستخدامها مع عتاد 
للحو�سبة  التحتية  والبنية  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  برجميات  الكمبيوتر 
االفرتا�سية(، تخزين اإلكرتوين للبيانات )توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربجميات الكمبيوتر 
توفـري  التقدميي،  املعرفة  وعر�س  ومعاجلتها  املعرفة  الكت�ساب  للتنزيل  القابلة  غري 
اال�ستخدام املوؤقت لربجميات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي ن�سر واإدارة 
وحت�سني ومراقبة ومنذجة وت�سخي�س واإ�سالح وحتليل وحل امل�سكالت واكت�ساف وا�ستخدام 
موارد ومكونات عتاد وبرجميات الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت ولتمكني االأداء الوظيفـي 
القابلة  غري  الكمبيوتر  لربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  لل�سركات،  املن�سات  عرب 
املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل 
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والهواتف املحمولة واالأجهزة الرقمية واالآالت االفرتا�سية واالأجهزة االفرتا�سية وغريها 
لهذه  احلو�سبة  موارد  وحت�سني  وتعزيز  الإدارة  املتنقلة  واالت�ساالت  احلو�سبة  اأجهزة  من 
مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري  االأجهزة(، 
االإنرتنت )توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربجميات املبا�سرة )اون-الين( غري القابلة للتنزيل 
لتمكني موؤ�س�سات االأعمال ومراكز البيانات ومقدمي خدمات االت�ساالت من ن�سر برجميات 
توفـري  وحت�سينها،  وتتبعها  واإ�سالحها  االأخطاء  وا�ستك�ساف  واإدارتها  ال�سبكة  وخدمات 
جمال  فـي  للتنزيل  القابلة  غري  )اون-الين(  املبا�سرة  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام 
ات�ساالت �سبكات احلا�سوب حتديدا الربجميات امل�ستخدمة فـي ت�سميم وتنفـيذ وت�سغيل 
للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  ال�سحابية،  احلو�سبة  �سبكات 
الب�سرية  ال�سمعية  وامل�سنفات  والفـيديو  ال�سور  حتميل  لتمكني  )اون-الين(  املبا�سر 
احلو�سبة   ،))SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  ونقلها،  وحتريرها  وعر�سها  ون�سرها 
ال�سحابية )خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات التحليالت البيانية 
والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  الإدارة  وال�سبكات  لالأعمال 
وتوفـري اأمن البيانات ومراقبة اأداء ال�سبكة وجمع وحتليل بيانات ا�ستخدام ال�سبكة وبيانات 
 )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  العمالء،  ون�ساط  والتطبيقات  واالأجهزة  امل�ستخدم 
اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة  االأجهزة  واإدارة  وت�سغيل  لتو�سيل  برجميات  ت�سمل  التي 
وت�سغيل  لتو�سيل  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  االأ�سياء، 
واإدارة االأجهزة املت�سلة بال�سبكة عرب ال�سبكات الال�سلكية اأو ال�سلكية، خدمات الربجميات 
كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات ملراكز البيانات ال�ستخدامها فـي جمع بيانات �سبكات 
خارجية  جهات  عنها(،  واالإبالغ  وحتليلها  والال�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت  الكمبيوتر 
 )SaaS( الربجميات كخدمة املعلومات )خدمات  تكنولوجيا  فـي جمال  للخدمات  موردة 
الكمبيوتر  �سبكات  اأداء  وحت�سني  وحتليل  وملراقبة  البيانات  الأمن  برجميات  ت�سمل  التي 
لت�سميم  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  الويب،  وتطبيقات 
وتوفـريها  وتخطيطها  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات 
وت�سغيلها وحت�سينها، خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات لتمكني 
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امل�ستخدمني من التوا�سل والتعاون وم�ساركة �سا�سات الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املكتبية 
خدمات  االإنرتنت،  عرب  والتطبيقات  والفـيديو  االإلكرتونية  وامل�ستندات  والبيانات 
الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات لتمكني امل�ستخدمني من حتديد مدى 
االإلكرتونية(،خدمات  والتقوميات  العناوين  دفاتر  ودمج  االآخرين  امل�ستخدمني  توفر 
ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  )خدمات  التكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة 
الو�سائط  متعددة  الفـيديو  وموؤمترات  بعد  عن  املوؤمترات  خدمات  لت�سهيل  برجميات 
بروتوكول  عرب  ال�سوتية  االت�ساالت  وخدمات  االإلكرتوين  والربيد  الفورية  والر�سائل 
لت�سهيل  ت�سمل برجميات  التي   )SaaS( الربجميات كخدمة االإنرتنت )VOIP(، خدمات 
التي   )SaaS( الربجميات كخدمة  متعددة، خدمات  لتطبيقات برجمية  البيني  الت�سغيل 
خدمات  اآلة،  اإلى  اآلة  من  وال�سبكات  اآلة  اإلى  اآلة  من  التطبيقات  الإدارة  برجميات  ت�سمل 
اأداء  وحت�سني  وت�سخي�س  ملراقبة  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات 
برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  وال�سبكة،  الويب  تطبيقات 
جلدولة واإدارة التقوميات وجهات االت�سال واالجتماعات املبا�سرة )اون-الين( واملوؤمترات 
احلا�سوب  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  الفـيديو(،  وموؤمترات  الهاتفـية 
والفـيديو  املعلومات  لنقل  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  )خدمات 
خدمات  عاملية،  حا�سوبية  معلومات  �سبكة  عرب  واملحتوى  ال�سمعي  واملحتوى  وال�سوت 
الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات ال�ستخدامها من قبل االآخرين الأغرا�س 
اأمن البيانات من خالل توفـري التوثيق، خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل 
برجميات لعر�س امل�ستندات واإدارتها وحتريرها وتخزينها عرب �سبكات الكمبيوتر، خدمات 
الربجميات كخدمة )SaaS( حتديدا ا�ست�سافة الربجميات ال�ستخدامها من قبل االآخرين 
للك�سف عن عمليات اخرتاق �سبكات الكمبيوتر والربامج ال�سارة والفـريو�سات والتهديدات 
البيانات  وا�ستعادة  البيانات  فقدان  ومنع  وتوثيقها  البيانات  وت�سفـري  واإزالتها  وحظرها 
وتاأمني ال�سبكات واكت�ساف االت�ساالت االإلكرتونية وت�سفـيتها وحتليلها واإدارتها وحظرها(، 
الربجميات  )خدمات  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات 
كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات توفر املراقبة والتحليل والتدقيق وحتليالت �سلوك 
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امل�ستخدم والتحليل اجلنائي االأمني واإدارة املخاطر والبيانات ومنع فقدان البيانات وحماية 
البيانات ال�سحابية واكت�ساف التهديدات باالإ�سافة اإلى ت�سنيف املعلومات احل�سا�سة وو�سع 
تقرير بها وتاأمينها على اأجهزة الكمبيوتر وتطبيقات ومن�سات الهاتف املحمول وتقدمي 
هذه املعلومات احل�سا�سة فـي واجهة م�ستخدم �سهلة الفهم، خدمات الدعم التقني ل�سبكات 
وموؤمترات  احلا�سوب  �سبكات  حلول  اإدارة  وخدمات  الفـيديو  موؤمترات  وحلول  احلا�سوب 
الفـيديو حتديدا ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها على �سكل ت�سخي�س امل�ساكل املتعلقة بنظم 
موؤمترات الفـيديو وبرجميات ال�سبكات احلا�سوبية ور�سد نظم �سبكات احلا�سوب الأغرا�س 
الدعم التقني(، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي )خدمات الدعم التقني للعمالء 
اأو خدمات مكتب  اأيام االأ�سبوع  حتديدا خدمات مكتب اخلدمة على مدار ال�ساعة وطيلة 
امل�ساعدة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واأنظمة الت�سغيل واأنظمة قواعد البيانات 
وا�ستك�ساف  واإدارة  تن�سيب  حتديدا  للعمالء  التقني  الدعم  خدمات  الويب،  وتطبيقات 
التقني للعمالء  الدعم  البيانات، خدمات  الويب وقواعد  واإ�سالحها لتطبيقات  االأخطاء 
اأنظمة  واإدارة  وتوجيه  لر�سد  املوقع  وفـي  بعد  التحتية عن  البنية  اإدارة  حتديدا خدمات 
تكنولوجيا املعلومات والتطبيقات اخلا�سة للحو�سبة ال�سحابية(، مراقبة نظم احلا�سوب 
للك�سف عن االأعطال )خدمات الدعم التقني فـي جماالت الكمبيوتر والبيانات والربيد 
التقنية  لالأغرا�س  ال�سبكات  اأنظمة  وال�سبكات حتديدا مراقبة  الويب  واأمن  االإلكرتوين 
العتاد  م�ساكل  ت�سخي�س  �سكل  على  واإ�سالحها  االأخطاء  وا�ستك�ساف  احلا�سوب  واأمن 
عتاد  م�ساكل  اأخطاء  ا�ستك�ساف  التقني حتديدا  الدعم  خدمات  احلا�سوبية،  والربجميات 
ت�سخي�س  �سكل  على  واإ�سالحها  االأخطاء  وا�ستك�ساف  واإ�سالحها  احلا�سوب  وبرجميات 
امل�ساكل املتعلقة ب�سبكات احلا�سوب والبنية التحتية للحو�سبة االفرتا�سية، خدمات الدعم 
التقني حتديدا ا�ستك�ساف اأخطاء م�ساكل برجميات احلا�سوب املقدمة مبا�سرة )اون-الين( 
االإنرتنت  مل�ستخدمي  املقدمة  التقنية  امل�سورة  واإ�سالحها،  والهاتف  االإلكرتوين  والربيد 
الكمبيـــوتر  وبرجمـــيات  الكمبيوتـــر  عتاد  ب�ساأن  والت�ساور  للدعم،  �ساخن  خط  طريق  عن 
واالإنرتنـــت(،  )االإنرتانيـــت(  الداخلـــية  وال�سبكات  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  واأنظمة 
اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 
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فـي  اال�ست�سارة  خدمات  االإنرتنت،  على  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  املعلومات،خدمات 
جمال اأمن البيانات، خدمات ت�سفـري البيانات، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو 
اخرتاق للبيانات بدون ت�سريح، مراقبة اإلكرتونية ملعلومات الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن 
�سرقة الهوية عن طريق االإنرتنت، مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة االئتمان 
الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  االإنرتنت، تطوير  الغ�س عن طريق  للك�سف عن 
اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب،  تاأجري   ،PaaS املعلومات كخدمات  تكنولوجيا  من�سات 
ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير 
ي�سمل  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  )مزود  حا�سوب  برامج  تاأجري  احلا�سوب،  اأجهزة 
برجميات لتحميل وت�سجيل ون�سر وم�ساهدة وعر�س وحترير وتنظيم واإر�سال وم�ساركة 
الفـيديو وال�سور واملحتوى ال�سمعي والبيانات والعرو�س التقدميية وامل�ستندات وال�سوت 
الذي ي�سمل برجميات فـي   )ASP( التطبيقات املتعددة، مزود خدمة  الو�سائط  وحمتوى 
االإلكرتونية  والر�سائل  ال�سوتية  واملوؤمترات  الويب  اإلى  امل�ستندة  املوؤمترات  جماالت 
والتعاون فـي جمال امل�ستندات واملوؤمترات عن بعد ومعاجلة ال�سوت واملكاملات، مزود خدمة 
مزود  باالآخرين،  اخلا�سة  الربجميات  تطبيقات  ا�ست�سافة  وحتديدا   )ASP( التطبيقات 
الإن�ساء   )API( التطبيقات  برجمة  واجهة  برجميات  ي�سمل  الذي  التطبيقات  خدمة 
تطبيقات ال�ستخدامها فـي ت�سغيل ال�سبكة واإدارتها وترتيب اإعداداتها وحت�سينها ومراقبتها 
ت�سمل  التي  ال�سحابية  )احلو�سبة  احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع  اأمنها(،  وحفظ  واأمتتتها 
ال�سحابية،  احلو�سبة  بيئة  فـي  املوجودة  البيانات  اأمن  حفظ  فـي  ال�ستخدامها  برجميات 
اأمن  خدمات  الكمبيوتر،  برجميات  ا�ست�سافة  جمال  فـي  الكمبيوتر  ا�ست�سارات  خدمات 
اأمن  ا�ست�سارات  خدمات  الكمبيوتر،  برمــــجة  خدمــــات  واالإنرتنـــت،  الكمبيوتر  �سبكات 
الو�سول  امتيازات  ومراقبة  وتقييد  اإنفاذ  وحتديدا  احلا�سوب،  اأمن  خدمات  الكمبيوتر، 
مل�ستخدمي موارد احلو�سبة ال�سحابية ا�ستنادا اإلى بيانات التعريف املخ�س�سة، خدمات اأمن 
الكمبيوتر، وحتديدا تقييد الو�سول اإلى �سبكات احلا�سوب وبوا�سطتها اإلى مواقع الويب 
)خدمات  حا�سوب  برامج  �سيانة  منها(،  وانطالقا  فـيها  املرغوب  غري  االإعالم  وو�سائط 
الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  وبرجميات  الكمبيوتر  عتاد  حتليل  وحتديدا  الكمبيوتر، 
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والبنية التحتية احلا�سوبية االفرتا�سية لالآخرين ور�سد اأداء عتاد الكمبيوتر وبرجميات 
لالآخرين  االفرتا�سية  احلا�سوبية  التحتية  والبنية  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  وبرجميات  الكمبيوتر  بعتاد  املتعلقة  امل�ساكل  وت�سخي�س 
وبرجميات  الكمبيوتر  عتاد  واإدارة  لالآخرين  االفرتا�سية  احلا�سوبية  التحتية  والبنية 
الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر والبنية التحتية احلا�سوبية االفرتا�سية لالآخرين، خدمات 
احلا�سوب، وحتديدا خدمات الت�سخي�س احلا�سوبي وخدمات اال�ست�سارات احلا�سوبية فـي 
جمال تكنولوجيا املعلومات وا�ست�سارات برجميات احلا�سوب املتعلقة بتمكني االت�سال فـي 
الوقت احلقيقي املبا�سر )اون-الين((، حتليل اأنظمة حا�سوب )خدمات الكمبيوتر حتديدا 
املناق�سات  فـي  للم�ساركة  امل�سجلني  للم�ستخدمني  )اون-الين(  املبا�سر  جمتمع  اإن�ساء 
واحل�سول على تعليقات من اأقرانهم وت�سكيل جمتمعات افرتا�سية وامل�ساركة فـي ال�سبكات 
االجتماعية وتبادل امل�ستندات، خدمات احلا�سوب حتديدا الك�سف عن فـريو�سات احلوا�سيب 
وتهديداتها وحجبها واإزالتها وت�سفـري البيانات وتوثيقها ومنع فقدان البيانات وا�ستعادة 
وحتليلها  وت�سفـيتها  االإلكرتونية  االت�ساالت  عن  والك�سف  ال�سبكات  وتاأمني  البيانات 
واإدارتها وحظرها وخدمات الن�سخ االحتياطي للبيانات االإلكرتونية واال�ست�سارات االأمنية 
احلا�سوبية فـي جمال امل�سح ال�سوئي واختبار اخرتاق احلوا�سيب وال�سبكات لتقييم مدى 
�سعف اأمن املعلومات، خدمات الكمبيوتر حتديدا ت�سفـية ر�سائل الربيد االإلكرتوين غري 
مرافق  ا�ست�سافة  حتديدا  الكمبيوتر  )خدمات  حا�سوب  اأنظمة  ت�سميم  فـيها(،  املرغوب 
واإدارة  ومراقبتها  الال�سلكية  ال�سبكات  الإن�ساء  لالآخرين  )اون-الين(  املبا�سرة  الويب 
الرتددي  النطاق  لعر�س  حدود  وو�سع  الربجميات  حتديثات  وتطبيق  امل�ستخدمني 
وحتديدا  الكمبيوتر  خدمات  التجارية،  العالمات  ذات  التعريف  �سفحات  على  واحلفاظ 
ا�ست�سافة واإدارة وتوجيه برجميات الكمبيوتر لالآخرين، خدمات احلماية من فـريو�سات 
اال�ست�سارية  اخلدمات  ال�سحابية،  احلو�سبة  جمال  فـي  اال�ست�سارية  اخلدمات  الكمبيوتر، 
فـي جمال ت�سميم واختيار وتنفـيذ واإدارة وا�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر واأنظمة الربجميات 
لالآخرين. اخلدمات اال�ست�سارية فـي جمال الربجميات كخدمة )SaaS(، خدمات احلو�سبة 
توزع  افرتا�سية  حا�سوبية  وبيئات  افرتا�سية  حا�سوبية  اأنظمة  توفـري  حتديدا  ال�سبابية 
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ن�سخ  الالمركزية(،  للحو�سبة  حتتية  كبنية  التطبيقات  وخدمات  احلو�سبة  موارد  فـيها 
برامج احلا�سوب )خدمات املعلومات، املقدمة من خالل تقارير ميكن الو�سول اإليها عرب 
احلجم  الكبرية  االإنرتنت  ر�سائل  عن  اإح�سائية  معلومات  وتوفر  عاملية،  حا�سوبية  �سبكة 
التحتية  البنية  املعلومات،  نظم  اإدارة  فـي  ال�ستخدامها  ال�سبكية  االت�ساالت  من  وغريها 
كخدمة )IaaS(، خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS( وحتديدا ا�ست�سافة الربجميات 
واملن�سات ال�سحابية جلمع البيانات من اآلة اإلى اآلة وتو�سيلها ونقلها وحتليلها من وبني 
 )IaaS( االأجهزة والتطبيقات و�سبكات الكمبيوتر املت�سلة، خدمات البنية التحتية كخدمة
حتديدا ا�ست�سافة الربامج واملن�سات ال�سحابية جلمع وتخزين وحتليل وتوفـري ا�ستخبارات 
اأعمال اإنرتنت االأ�سياء )IoT(، خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS( حتديدا ا�ست�سافة 
وتركيبها  ون�سرها  اآلة  اإلى  اآلة  من  التطبيقات  لتطوير  ال�سحابية  واملن�سات  الربجميات 
�سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  واإدارتها(،  ومراقبتها  وت�سغيلها  اإعداداتها  وترتيب 
االإنرتنت لالآخرين )خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS(حتديدا ا�ست�سافة الربجميات 
وترتيب  االأجهزة  واإدارة  البيانات  لتو�سيل  اآلة  اإلى  اآلة  لل�سبكات من  ال�سحابية  واملن�سات 
البنية  خدمات   ،)IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  باأجهزة  والتحكم  ودمج  واإدارة  وتوفـري  اإعداداتها 
توجه  التي  ال�سحابية  واملن�سات  الربجميات  ا�ست�سافة  حتديدا   )IaaS( كخدمة  التحتية 
البنية  خدمات  املت�سلة،  البيانات  ومن�سات  والتطبيقات  االأجهزة  بني  وتنقلها  البيانات 
التحتية كخدمة )IaaS( حتديدا ا�ست�سافة برجميات تو�سيل وت�سغيل واإدارة اأجهزة اإنرتنت 
تو�سيل  برجميات  ا�ست�سافة  حتديدا   )IaaS( كخدمة  التحتية  البنية  خدمات  االأ�سياء، 
خدمات  ال�سلكية،  اأو  الال�سلكية  ال�سبكات  عرب  بال�سبكة  املت�سلة  االأجهزة  واإدارة  وت�سغيل 
البنية التحتية كخدمة )IaaS(حتديدا ا�ست�سافة الربجميات الأمن البيانات ور�سد وحتليل 
)خدمات  االإنرتنت  مواقع  تفعيل  الويب(،  وتطبيقات  الكمبيوتر  �سبكات  اأداء  وحت�سني 
البنية التحتية كخدمة )IaaS(حتديدا ا�ست�سافة الربجميات لت�سميم �سبكات احلا�سوب 
وحت�سينها،  وت�سغيلها  وتزويدها  وتخطيطها  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات 
خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS( حتديدا ا�ست�سافة الربجميات لعر�س برجميات 
االت�ساالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  الإدارة  وال�سبكات  لالأعمال  البيانية  التحليالت 
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بيانات  وحتليل  وجمع  ال�سبكة  اأداء  ومراقبة  البيانات  اأمن  وتوفـري  والال�سلكية  ال�سلكية 
البنية  العمالء، خدمات  ون�ساط  والتطبيق  واجلهاز  امل�ستخدم  وبيانات  ال�سبكة  ا�ستخدام 
التحتية كخدمة )IaaS(حتديدا ا�ست�سافة الربجميات الإدارة التطبيقات من اآلة اإلى اآلة 
ا�ست�سافة  )IaaS(حتديدا  كخدمة  التحتية  البنية  خدمات  اآلة،  اإلى  اآلة  من  وال�سبكات 
الربجميات لتوفـري اال�ستخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل على االإنرتنت فـي 
�سبكات  ت�سميم  فـي  امل�ستخدمة  الربجميات  حتديدا  احلا�سوب  �سبكات  ات�ساالت  جمال 
احلو�سبة ال�سحابية وتنفـيذها وت�سغيلها(، حتميل برامج حا�سوبية )خدمات البنية التحتية 
كخدمة )IaaS( حتديدا ا�ست�سافة الربجميات ال�ستخدامها فـي التحليالت احلدية، خدمات 
القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفر  التي   )IaaS( كخدمة  التحتية  البنية 
للتنزيل املبا�سر )اون-الين( لتمكني موؤ�س�سات االأعمال ومراكز البيانات ومقدمي خدمات 
وا�ستك�ساف  واإدارتها  ال�سبكة  وخدمات  برجميات  لن�سر  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت 
برجميات  مكونات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  وحت�سينها،  وتتبعها  واإ�سالحها  االأخطاء 
الكمبيوتر للبنية التحتية للحو�سبة االفرتا�سية، خدمات اأمن االإنرتنت حتديدا الر�سد 
واجلمع على ال�سعيد العاملي للمعلومات اال�ستخبارية املتعلقة باالأمن ال�سيرباين فـي �سياق 
جمع ون�سر املعلومات من �سبكات احلوا�سيب عن التهديدات ال�سيربانية والربامج ال�سارة، 
من  واملعلومات  البيانات  حماية  �سكل  على  اأمنية  الأغرا�س  الكمبيوتر  اأنظمة  مراقبة 
املادي  التحويل  بخالف  احلا�سوب  وبيانات  برامج  حتويل  به(،  امل�سرح  غري  الو�سول 
)برجميات غري قابلة للتنزيل ومن�سة �سحابية جلمع البيانات من اآلة اإلى اآلة وتو�سيلها 
برجميات  املت�سلة،  الكمبيوتر  و�سبكات  والتطبيقات  االأجهزة  وبني  من  وحتليلها  ونقلها 
اأعمال  ا�ستخبارات  وتوفـري  وحتليل  وتخزين  جلمع  �سحابية  ومن�سة  للتنزيل  قابلة  غري 
اإنرتنت االأ�سياء )IoT(، برجميات غري قابلة للتنزيل ومن�سة �سحابية لتطوير التطبيقات 
من اآلة اإلى اآلة ون�سرها وتثبيتها وتكوينها وت�سغيلها ومراقبتها واإدارتها، برجميات غري 
قابلة للتنزيل ومن�سة �سحابية لل�سبكات من اآلة اإلى اآلة لتو�سيل البيانات واإدارة االأجهزة 
والتكوين والتزويد واالإدارة والدمج والتحكم فـي اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء )IoT(، الربجميات 
غري القابلة للتنزيل والنظام االأ�سا�سي ال�سحابي الذي يوجه البيانات وينقلها بني االأجهزة 
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فـي  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  املت�سلة،  البيانات  ومن�سات  والتطبيقات 
املبا�سرة  فـي الربجميات احلا�سوبية )اخلدمات  ا�ست�سارات  البيانية احلدية(،  التحليالت 
)اون-الين( حتديدا جمع املعلومات من االأع�ساء فـيما يتعلق بر�سائل الربيد االإلكرتوين 
غري املرغوب فـيها، واالإبالغ عن املعلومات اإلى م�سوؤويل ال�سبكات، اخلدمات املبا�سرة )اون-
الين( حتديدا توفـري املعلومات عن طريق �سبكات احلا�سوب فـي جمال الت�سبيك احلا�سوبي 
وال�سبكات،  احلوا�سيب  واأمن  ال�سحابية  واحلو�سبة  احلا�سوب  ونظم  احلا�سوب  و�سبكات 
برجميات  من�سات  ت�سم  التي   )PaaS( كخدمة  املن�سة  خدمات   ،)PaaS( كخدمة  املن�سة 
الكمبيوتر واملن�سات ال�سحابية جلمع البيانات من اآلة اإلى اآلة وتو�سيلها ونقلها وحتليلها 
 )PaaS( من وبني االأجهزة والتطبيقات و�سبكات الكمبيوتر املت�سلة خدمات املن�سة كخدمة
وحتليل  وتخزين  جلمع  ال�سحابية  واملن�سات  الكمبيوتر  برجميات  من�سات  ت�سم  التي 
املن�سة  )خدمات  ال�سبكة  خادمات  تاأجري   ،))IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  اأعمال  ذكاء  وتوفـري 
لتطوير  ال�سحابية  واملن�سات  الكمبيوتر  برجميات  من�سات  ت�سم  التي   )PaaS( كخدمة 
ومراقبتها  وت�سغيلها  اإعداداتها  وترتيب  وتركيبها  ون�سرها  اآلة  اإلى  اآلة  من  التطبيقات 
واإدارتها، خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر واملن�سات 
اآلة لتو�سيل البيانات واإدارة االأجهزة وترتيب االإعدادات  اإلى  اآلة  ال�سحابية لل�سبكات من 
املن�سة  خدمات   ،)IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة  فـي  والتحكم  والدمج  واالإدارة  والتزويد 
كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر واملن�سات ال�سحابية التي توجه 
املن�سة  خدمات  املت�سلة،  البيانات  ومن�سات  والتطبيقات  االأجهزة  بني  وتنقلها  البيانات 
كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة 
احلا�سوبية  الفـريو�سات  من  الوقاية  خدمات  االأ�سياء(،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة 
)خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر لتو�سيل وت�سغيل 
املن�سة  خدمات  ال�سلكية،  اأو  الال�سلكية  ال�سبكات  عرب  بال�سبكة  املت�سلة  االأجهزة  واإدارة 
كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر الأمن البيانات وملراقبة وحتليل 
التي   )PaaS( املن�سة كخدمة اأداء �سبكات الكمبيوتر وتطبيقات الويب، خدمات  وحت�سني 
ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر الإدارة التطبيقات من اآلة اإلى اآلة وال�سبكات من اآلة اإلى 
لتوفـري  الكمبيوتر  برجميات  من�سات  ت�سم  التي   )PaaS( كخدمة  املن�سة  خدمات  اآلة، 
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و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  الإدارة  وال�سبكات  لالأعمال  البيانية  التحليالت  برجميات 
االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية وتوفـري اأمن البيانات ومراقبة اأداء ال�سبكة وجمع وحتليل 

بيانات ا�ستخدام ال�سبكة وبيانات امل�ستخدم واجلهاز والتطبيق ون�ساط العمالء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي�سكو تكنولوجي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 170 و�ست تا�سمان درايف، �سان هوزيه، كاليفورنيا 95134، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154912

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت )الع�سل، �سمغ النحل لال�ستهالك الب�سري، الغذاء امللكي 

احلبوب  م�ستح�سرات  الب�سكويت،  اخلبز،  الب�سري،  لال�ستهالك 

لالإفطار، ال�سل�سات، توابل ال�سلطة، مواد قابلة للدهن فـي هذه الفئة، احللويات، االأطعمة 

اخلفـيفة فـي هذه الفئة، االأطعمة اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلبوب، االأطعمة اخلفـيفة التي 

وحبوب  الع�سل  و�سمغ  ع�سل  على  حتتوي  التي  ال�ساي  اأنواع  ال�ساي،  اأنواع  االأرز،  اأ�سا�سها 

وم�ستح�سرات  منتجات  الدوائي،  غري  النقيع  النحل،  منتجات  من  غريها  و/اأو  اللقاح 

االأطعمة امل�سنوعة اأو املحتوية على ع�سل و�سمغ الع�سل والغذاء امللكي وحبوب اللقاح و/اأو 

غريها من منتجات النحل(، خبز، ع�سل نحل، �سل�سات توابل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مانوكا دوكتور ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نيوزيالندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 6، 114 �سانت جورج باي رود، بارنل، اأوكالند، 1052، نيوزيالندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156867
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني االإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب )خدمات توفـري 
خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  املوؤقــــت(،  االإيـــواء  وامل�سروبــــات  االأطعمة 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات اأماكن اإقامة 
ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، احلجز فـي الفنادق، خدمات مطاعم اخلدمة 
اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية، 
اإقامة، حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، تاأجري الكرا�سي 
اأجهزة  تاأجري  االجتماعات،  تاأجري غرف  الزجاجــــية،  واالأوانـــي  املوائد  وبيا�سات  واملوائد 
الطبخ، تاأجري اآالت توزيع املاء ال�سالح لل�سرب، تاأجري اأجهزة االإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة 
للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة، نحت على االأغذية، خدمات اال�ستقبال فـي اأماكن االإقامة 
املوؤقتة اإدارة حاالت الو�سول واملغادرة، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة 

اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دل�س كافـيه �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 444080 م�ستودع رقم اإ�س 04 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية، بر 
دبي، القوز ال�سناعية الرابعة دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156868

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كاجال بريفـيومز )�س.م.ح(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: م�ســــتودع 125 م 2 بيـــه 6-162 �س.ب: 121351 ال�سارقـــة، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144773

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ، اأدوات املدخنني، الكربيت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سار للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 171611 دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153532

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تق�سي خلفـيات االأفراد، خدمات التوا�سل االجتماعي ال�سبكي )خدمات ال�سبكات االجتماعية 

املبا�سرة )اون-الين(، توفـري خدمات امل�سادقة على معلومات التعريف ال�سخ�سية، خدمات 

التحقق من الهوية، خدمات اأمن البيانات واملعلومات، توفـري جمتمع مبا�سر )اون-الين( 

ل�سراء وبيع وتداول ومناق�سة وتبادل املعلومات حول االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية 

الرقمية  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال  والرمـــوز غري  املنفـــعة  ورمـــوز  امل�سفـــرة  والرمــوز 

واملقتنيات امل�سفرة والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153533

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق، خدمات املطاعم )خدمات املطاعم، خدمات احلانات، خدمات الفنادق(، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات احلانات البارات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153534
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سحابية،  احلو�سبة  خدمات  كخدمة،  املن�سات  كخدمة،  )الربجميات  احلا�سوب  برجمة 
االألعاب  تطوير  احلا�سوبــية، خدمات  والربجمــيات  احلا�سوبــي  العــتاد  وتطويـــر  ت�سميـــم 
امل�ستقلة  املنظمات  وحوكمة  واإدارة  تنظـــيم  الفـيديـــو،  واألـــعاب  واالإلكرتونية  احلا�سوبية 
الالمركزية،  امل�ستقلة  املنظمات  فـي  امللكية  م�سالح  وتتبع  واإدارة  ت�سجيـــل  الالمركـــزية، 
تقني  خدمات  الذكية،  العقود  وتنفـيذ  تطوير  الالمركزية،  التطبيقات  وتطوير  ت�سميم 
ال�سوت  وملفات  الرقمية  ال�سور  للتنزيل،  قابلة  غري  اإلكرتونية  من�سورات  املعلومات، 
والفـيديو وملفات الو�سائط املتعددة غري القابلة للتنزيل، الر�سومات البيانية احلا�سوبية 
غري القابلة للتنزيل، الربجميات غري القابلة للتنزيل، برجميات �سل�سلة الكتل غري قابلة 
للتنزيل، برجميات دفرت االأ�ستاذ املوزع غري القابلة للتنزيل، برجميات ت�سفـري غري قابلة 
للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم مع العمالت امل�سفرة، برجميات غري قابلة 
للتنزيل ت�ستخدم مع العملة الرقمية، برجميات غري قابلة للتنزيل ت�ستخدم مع العملة 
االأ�سول  ل�سك  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات  حا�سوبية  برامج  ت�سميم  االفرتا�سية(، 
الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري القابلة لال�ستبدال 
والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري  الرقمية ومقتنيات  واملقتنيات 
الو�سول  واإن�ساءها واإ�سدارها، برجميات غري قابلة للتنزيل لروؤية وتوفـري  االفرتا�سية 
غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  اإلى 
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والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري  الرقمية ومقتنيات  واملقتنيات  القابلة لال�ستبدال 
الرقمية والعمالت االفرتا�سية، الربجميات غري القابلة للتنزيل لتوزيع وتداول وتخزين 
واإر�سال وا�ستقبال وقبول ونقل االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والرموز امل�سفرة ورموز 
املنفعة والرموز غري القابلة لال�ستبدال واملقتنيات الرقمية ومقتنيات الت�سفـري والعمالت 
للتنزيل  القابلة  غري  الربجميات  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة 
وتنفـيذها(،  الذكية  العقود  الإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  الالمركزي،  للتمويل 
التطبيقات الالمركزية،  حتديث برامج حا�سوب )برجميات غري قابلة للتنزيل لتطوير 
برجمـــيات غـــري قابـــلة للتنزيل لت�سجيل واإدارة وتتبع ونقل م�سالح امللكية فـي املنظمات 
امل�ستقلة  املنظمات  وحوكمة  الإدارة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  الالمركزيـــة،  امل�ستـــقلة 
امل�ستقلة  املنظمات  فـي  والت�سويت  للم�ساركة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  الالمركزية، 
املالية، برجميات  املعامالت  الالمركزية، برجميات غري قابلة للتنزيل لتنفـيذ وت�سجيل 
املالية،  املعامالت  معاجلة  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غيـــر  املـــوزع  االأ�ستـــاذ  دفـــرت 
للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االإلكرتوين،  االأموال  لنقل  للتنزيل  قابلة  غري  برجمـــيات 
كمحفظة  ت�ستخدم  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  امل�سفرة،  للعمالت  كمحفظة  ت�ستخدم 
االإلكرتونية، برجميات  املحافظ  واإدارة  للتنزيل الإن�ساء  اإلكرتونية، برجميات غري قابلة 
جمال  فـي  ا�ست�سارات  ال�سرف(،  ومعامالت  الرقمية  العمالت  لدفع  للتنزيل  قابلة  غري 
من  والتحقق  الإدارة  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات  احلا�سوب  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم 
امل�سفرة  والرموز  الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  تنطوي على  التي  املعامالت  �سحة 
الت�سفـري  ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز 
الدفع  معاجلة  برجميات  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت 
الواقع  برجميات  للتنزيل،  قابلة  غري  األعاب  برجميات  للتنزيل،  قابلة  غري  االإلكرتوين 
االفرتا�سي غري قابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء الرموز غري القابلة 
لال�ستبدال، برجميات غري قابلة للتنزيل الإدارة والتحقق من املعامالت على �سل�سلة الكتل، 
برجميات غري قابلة للتنزيل لتطوير االألعاب، اأدوات تطوير برجميات األعاب غري قابلة 
للتنزيل، برجميات األعاب �سل�سلة الكتل غري قابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل 
العمالت  على  العائد  لزراعة  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  امل�سفرة،  العمالت  لتعدين 
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امل�سفرة، برجميات غري قابلة للتنزيل لرتتيب وعقد املزادات، برجميات غري قابلة للتنزيل 
لل�سبكات االجتماعية،  للتنزيل  قابلة  برامج حا�سوب )برجميات غري  تاأجري  للت�سويت(، 
اأدوات تطوير برجميات غري قابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء جمتمع 
مبا�سر )اون-الين( واإدارته والتفاعل معه، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء املجموعات 
للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االفرتا�سية،  املجتمعات  داخل  اإليهــــا  والو�ســول  واإدارتها 
امللـــفات، برجميات االت�ساالت غري قابلة للتنزيل، برجميات غري قابلة للتنزيل  لتـــبادل 
الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل االإلكرتونية والر�سومات البيانية وال�سور واملحتوى ال�سوتي 
واملرئي عرب االإنرتنت و�سبكات االت�سال، برجميات غري قابلة للتنزيل الإن�ساء الو�سائط 
وحتميلها  وحتريرها  ات�ساالت  �سبكة  اأو  حا�سوبية  �سبكة  عرب  املعلومات  اأو  االإلكرتونية 
وتدوينها  عليها  عالمات  وو�سع  وعر�سها  ون�سرها  وروؤيتها  اإليها  والو�سول  وتنزيلها 
وتدفقها وربطها والتعليق عليها وو�سع اإ�سارة امل�ساعر عليها والتعليق عليها والت�سويت لها 
وت�سمينها واإر�سالها وم�ساركتها اأو توفـريها(، البحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين 
ال�سوت  وحمتويات  البيانية  والر�سوم  ال�سور  ملعاجلة  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات 
والفـيديو والن�سو�س، برجميات غري قابلة للتنزيل لتجميع واإدارة وحترير وتنظيم وتغيري 
املحتوى  لنقل  للتنزيل  قابلة  واملعلومات، برجميات غري  البيانات  وتخزين  وتبادل  ونقل 
والن�سو�س واالأعمال املرئية وال�سوتية وال�سمعية والب�سرية واالأدبية والبيانات وامللفات 
وامل�ستندات وامل�سنفات االإلكرتونية وتبادلها وا�ستالمها وتنزيلها وعر�سها والتفاعل معها 
ونقلها، برجميات غري قابلة للتنزيل للتجارة االإلكرتونية، برجميات غري قابلة للتنزيل 
عرب  االإلكرتونية  التجارية  املعامالت  باإجراء  للم�ستخدمني  ت�سمح  االإلكرتونية  للتجارة 
جهاز كمبيوتر عاملي و�سبكات االإنرتنت واالت�ساالت، برجميات غري قابلة للتنزيل ملعاجلة 
عنها  والبحث  الفعاليات  لتنظيم  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات  االإلكرتونية،  املعامالت 
احل�سابات  الإن�ساء  للتنزيل  قابلة  غري  )برجميات  احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع  واإدارتها(، 
و�سبكات  املوزعة  االأ�ستاذ  دفاتر  على  املالية  باملعامالت  اخلا�سة  املعلومات  على  واحلفاظ 
الدفع من نظري اإلى نظري واإدارتها، برجميات غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي التداول 
املايل، برجميات غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي التبادل املايل، برجميات غري قابلة 
للتنزيل  قابلة  املالية، برجميات غري  املعامالت  االأطراف على  لتوفـري م�سادقة  للتنزيل 
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للحفاظ على دفاتر االأ�ستاذ للمعامالت املالية، برجميات غري قابلة للتنزيل الإدارة اأمن 
قابلة  غري  برجميات  احلا�سوبية،  ال�سبكات  عرب  االإلكرتونية  االإر�سال  لعمليات  الت�سفـري 
للتنزيل لت�سفـري ومتكني النقل االآمن للمعلومات الرقمية عرب االإنرتنت، برجميات غري 
قابلة للتنزيل لتحويل العمالت(، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم 
اأنظمة حا�سوب، ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، 
حتميل  االإنرتنت،  مواقع  تفعيل  لالآخرين،  االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء 
ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  حا�سوبية،  برامج 
مواقع االإنرتنت، الربجميات كخدمات SaaS، اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات، تخزين 
اإلكرتونــي للبيانـــات، توفـيـــر معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق 
مواقع االإنرتنت، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال 
والال�سلكية،  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمــات  احلا�ســـوب،  تكنولوجيـــا 
على موقع  للمعلومات  فهر�س  وت�سميم  اإن�ساء  املعلوماتي،  االأمن  فـي جمال  اال�ست�سارات 
اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال االأمن 
البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات،  اأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  االإنرتنت،  على 
مراقبة  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة 
االإنرتنت،  طريق  عن  الهوية  �سرقة  عن  للك�سف  ال�سخ�سية  الهوية  ملعلومات  اإلكرتونية 
كخدمات  املعلومات  تكنولوجيا  من�سات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير 

.PaaS
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153536
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�سال الر�سائل )خدمات االت�ساالت، االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، خدمات البث، خدمات 
الر�سائل االإلكرتونية، دفق ال�سوت والفـيديو والو�سائط الرقمية على االإنرتنت، تدفق االألعاب 
االإلكرتونية واألعاب الفـيديو، توفـري غرف درد�سة على االإنرتنت، توفـري منتديات مبا�سرة )اون-
الين( لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي احلا�سوب، دفق البيانات، نقل املعلومات وال�سور مب�ساعدة 
احلا�ســـوب، توفـيـــر منتدى جمتمع مبا�سر )اون-الين( للم�ستخدمني مل�ساركة ودفق املعلومات 
وال�سوت والفـيديو واالأخبار فـي الوقت الفعلي واملحتوى الرتفـيهي واملعلومات، توفـري و�سول 
امل�ستخـــدم اإلـــى ال�ســـور الرقميــة والن�سو�س وال�سوت والفـيديو واالألعاب وحمتوى الو�سائط 
النقل  لال�ستبدال،  القابلة  غيـــر  والرمـــوز  الت�سفــــري  ومقتنيـــات  الرقمية  واملقتنيات  املتعددة 
االإلكرتوين ملحتوى وبيانات الواقع االفرتا�سي واملعزز(، االت�ساالت عرب التلغراف، االت�ساالت 
التلفونية، االت�ساالت بالتلفون اخللوي، االت�ساالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية، نقل الر�سائل 
وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد االإلكرتوين، معلومات حول االت�ساالت، االت�ساالت عرب 
توفـري  ات�ساالت،  خدمات  االإلكرتونية  الن�سرات  لوحات  خدمات  الب�سرية،  االألياف  �سبكات 
تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة حا�سوبية دولية، توجيه وربط االت�ساالت، االجتماعات عن بعد، 
توفـري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية، تاأجري الدخول اإلى �سبكات حا�سوبية 
عامليــة، توفــــري قنـــوات ات�ســـال للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، توفـري الربط 
خدمات  الال�سلكي،  البث  الرقمية،  امللفات  نقل  ال�سوتي،  الربيد  خدمات  معلومات،  بقاعدة 
املوؤمترات بالفـيديو، توفـري املنتديات ال�سبكية، تدفق البيانات املتوا�سل عرب االإنرتنت، ات�ساالت 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153537
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة )اخلدمات املالية، اخلدمات النقدية، خدمات املعامالت املالية، خدمات ال�سرف 
خدمات  الرقمية،  العمالت  خدمات  امل�سفرة،  العمالت  خدمات  امل�سرفـية،  اخلدمات  املايل، 
امل�سفرة،  العمالت  �سرف  خدمات  االفرتا�سيـــة،  العمالت  خدمات  االإلكرتونية،  العمالت 
الدفع  خدمات  امل�سفرة،  بالعمالت  الدفع  معالــــجة  امل�ســـفرة،  العمـــالت  تـــداول  خدمـــات 
االإلكرتوين، خدمات املحفظة االإلكرتونية، خدمات �سرف العمالت، خدمات تداول العمالت، 
خدمات معاجلة الدفع، خدمات القرو�س، اإن�ساء واإ�سدار االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية 
الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت 
واملقتنيات الرقمية والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية(، �سريفة 
)توزيع االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت الرقمية ورموز املنفعة والرموز غري 
والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري  ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة 
توفـري  ونقلها،  وتخزينها  وتبادلها  واإقرا�سها  وتداولها  االفرتا�سية  والعمالت  الرقمية 
املعلومات املالية، توفـري املعلومات فـي جمال االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت 
ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  الرقمية 
املالية  ال�سوؤون  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  الت�سفـري 
وحتديدا االإدارة املالية والتخطيط املايل والتنبوؤات املالية واإدارة املحافظ املالية والتحاليل 
واال�ست�سارات املالية، توفـري املعلومات املالية عرب الو�سائط االإلكرتونية، خدمات ال�سم�سرة، 
االإلكرتونية،  للتجارة  الدفع  خدمات  اال�ستثمار،  اإدارة  خدمات  العمالت،  تداول  خدمات 
اإلى �سل�سلة الكتل(، ا�ستثمار االأموال، املقا�سة املالية،  خدمـــات التحقق من الدفع امل�ستندة 
املايل  التقييم  متويل،  املالية  القرو�س  املايل،  التح�سيل  تنظيم  الودائع،  حفـــــظ  خدمـــات 
القـــرو�س  املاليـــة،  االإدارة  التمويلية،  اخلدمات  والعقارات،  امل�سرفـــــية  واالأعـــمال  التاأمني 
ب�ســـمان، �سم�سرة االأوراق املالية، التحليل املايل، التحقق من ال�سيكات، ال�سرافة، ا�ست�سارات 
مالية، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، 
حتويل االأموال اإلكرتونيا، املعلومات املالية، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة، اأ�سعار البور�سة، 
املالية، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع  االأوراق  �سم�سرة  �سبكية، خدمات  �سريفة 

االإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار اأموال.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153538

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

درا�سات ال�سوق، تق�سي احلقائق فـي االأعمال، ن�سر ن�سو�س الدعاية واالإعالن، دعاية واإعالن، 

االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  مكتبية،  وظائف  االت�ساالت  ن�سخ  االأعمال،  اأبحاث 

امللفات  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  اأو ترويج  الدعاية واالإعالن  اإعداد مناذج  خدمات 

املربجمة، ا�ست�سارات االأعمال املهنية، التنبوؤات االقت�سادية، تنظيم املعار�س لغايات جتارية 

اأو دعائية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن 

فـي  معلومات  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  الربيدي،  بالطلب 

قواعد بيانات حا�سوب، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفـري 

اأخرى، البحث عن املعلومات فـي ملفات  اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال 

املقارنة  خدمات  االإعالم،  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  لالآخرين،  حا�سوب 

بالتجزئة، معلومات جتارية  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  �سلع على  االأ�سعار، عر�س  بني 

ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، 

الت�سويق عرب  معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، ت�سويق، خدمات 

االإنرتنت،  مواقع  فـي  احلركة  حت�سني  املبيعات،  لتعزيز  البحث  حمرك  حت�سني  الهاتف، 

الغري، حتديث  التجارية حل�ساب  ال�سفقات  التفاو�س وعقد  التجارية،  الو�ساطة  خدمات 
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طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري  احلا�سوبية،  البيانات  قواعد  فـي  البيانات  و�سيانة 

اال�ست�سارة  وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع 

ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال العالقات العامة، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

االت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�س على عقود االأعمال با�سم الغري، خدمات اال�ستخبارات 

ال�سوقية، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات، امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال )خدمات البيع 

بالتجزئة، خدمات الدعاية وخدمات الت�سويق، اأبحاث ال�سوق وخدمات الرتويج، خدمات 

ا�ست�سارات االأعمال، ت�سهيل تبادل وبيع املنتجات واخلدمات عرب ال�سبكات احلا�سوبية و�سبكات 

االت�ساالت، توفـري املرافق املبا�سرة )اون-الين( لربط امل�سرتين مع البائعني، توفـري �سوق 

مبا�سر )اون-الين(، توفـري �سوق مبا�سر )اون-الين( لالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية 

الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت 

ومقتنيات الت�سفـري والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية، توفـري 

بوا�سطة  عليها  امل�سادق  الرقمية  لل�سلع  والبائعني  للم�سرتين  )اون-الين(  مبا�سر  �سوق 

رموز غري قابلة لال�ستبدال، توفـري �سوق مبا�سر )اون-الين( ال�ستئجار وا�ستعارة وتداول 

االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري القابلة 

لال�ستبدال واملقتنيات الرقمية ومقتنيات الت�سفـري والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية 

افرتا�سي  �سوق  )توفـري  تنظيمية  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  االفرتا�سية(،  والعمالت 

لالأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري القابلة 

لال�ستبدال واملقتنيات الرقمية ومقتنيات الت�سفـري والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية 

الرقمية  لل�سلع  والبائعني  للم�سرتين  افرتا�سي  �ســـوق  توفــــري  والعمــــالت االفرتا�ســـية، 

امل�سادق عليها بوا�سطة رمــوز غيـــر قابلـــة لال�ستبدال، توفـري �سوق افرتا�سي ال�ستئجار 

وا�ستعارة وتداول الرموز غري القابلة لال�ستبدال، ت�سهيل تبادل وبيع خدمات ومنتجات 

املبا�سرة  االأ�سواق  توفـري  االت�ساالت،  و�سبكات  ال�سبكات احلا�سوبية  الثالثة عرب  االأطراف 

)اون-الين( لبائعي ال�سلع و/اأو اخلدمات، خدمات املزاد، خدمات الت�سويت، الرتويج ل�سلع 

اإدارة االأعمال،  ا�ست�سارات  ال�سبكات احلا�سوبية و�سبكات االت�ساالت(،  وخدمات الغري عرب 

عر�س ال�سلع، االإعالن بالربيد املبا�سر، البيع باملزاد العلني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153539

فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كوكتيالت، نبيذ، ليكريات، م�سروبات كحولية، وي�سكي، م�سروبات كحولية ما عدا البرية، 

الكوكتيالت(،  الليكــور،  الروحــية،  امل�سروبـــات  اخلـــمور،  النبـــيذ،  الكحوليـــة،  )امل�سروبــــات 

م�سروبات كحولية حتتوي على فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153540

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برية )البرية، م�سروبات الطاقة، امل�سروبات غري الكحولية، امل�سروبات الغازية(، م�سروبات 

غري كحولية، مرطبات غري كحولية، م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153541

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كرات للعب، بالونات لعب، األعاب )الدمى واالألعاب واأدوات اللعب، األعاب على �سكل متاثيل 

كرة  للعبة  كرات  الكرات،  دمى،  �سكل  على  احلركة  �سخ�سيات  حم�سوة،  األعاب  �سغرية، 

ال�سلة، اأوراق اللعب، بطاقات التداول، الوحدات املحمولة باليد للعب االألعاب االإلكرتونية 

األعاب  اآالت  املحمولة،  اللعب  اأجهزة  اللعب،  اأجهزة  والفـيديوية،  والتفاعلية  واحلا�سوبية 

ع�سا  الفـيديو،  واألعاب  احلا�سوبية  االألعاب  فـي  التحكم  اأجهزة  االألعاب،  اأجهزة  الت�سلية، 

لوحات  االألعاب،  فئران  الفـيديو،  الألـــعاب  التحـــكم  عـــ�سا  احلا�سوبيـــة،  لالألعاب  التحكم 
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لالألعاب  اأجهزة  األعاب،  لعب،  كرات  التزلج(،  األوح  طوابق  التزلج،  األواح  االألعاب،  مفاتيح 

األواح  �سا�سات عر�س خارجية،  اأو  اأجهزة  املعدة لال�ستعمال مع  تلك  االإلكرتونية بخالف 

تزلج، األعاب م�سنوعة من املخمل، اآالت ت�سلية تعمل اأتوماتيكيا وبالنقد، ورق لعب �سدة، 

ماكينات القمار اآالت القمار، لعب اأطفال حم�سوة، اأجهزة لعبة فـيديو، اآالت األعاب الفـيديو، 

اأدوات التحكم فـي جهاز اللعب االإلكرتونية، متاثيل لعب، اأدوات حتكم للعب، اأجهزة توجيه 

الألعاب الفـيديو، األعاب حممولة واألعاب مزودة بوظائف ات�ساالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153542

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية للراأ�س، �سرتات، جوارب ق�سرية، قم�سان، مالب�س )اللبا�س،  لبا�س القدم، قبعات 

القم�سان  القم�سان،  ال�سراويل،  ال�سوفـية،  الكنزات  اجلاكيتات،  الراأ�س،  لبا�س  القبعات، 

قبعات،  اجلوارب(،  الريا�سية،  االأحذية  االأو�سحة،  االأحذية،  البلوزات،  ال�سرتات،  التائية، 

ال�سوف مالب�س، جاكيتات مالب�س،  اأثواب من  األب�ســـة،  اأو�سحة، تريكــو  مالب�س خارجية، 

اأحذية، اأحذية للريا�سة، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153543

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سر اأو مفار�س اأو مدا�سات، �سجاد )الب�سط، ال�سجاد، احل�سري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153544

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية لالأ�سرة )البطانيات، املفار�س(، بطانيات لالأ�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153545

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمافظ جيب، �سناديق ثياب حقائب �سفرية، اأكيا�س )احلقائب، حقائب الظهر، االأمتعة، 

املحافظ، حمافظ بطاقات االئتمان حمافظ نقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153546
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعالنات كبرية، �سور، دوريات، دفاتر ر�سم، دفاتـر مالحظــات، بطاقـــات، كتـــب، من�سورات 
مطبوعة )املن�سورات املطبوعة، الكتب، بطاقات اللعب، املجالت، ال�سور، املل�سقات، القرطا�سية، 
بطاقات التداول(، قرطا�سية، جمالت دوريات، بطاقات جتارية غري بطاقات االألعاب، ورق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153547
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة )اخلدمات املالية، اخلدمات النقدية، خدمات املعامالت 
املالية، خدمات ال�سرف املايل، اخلدمات امل�سرفـية، خدمات العمالت 
امل�سفرة، خدمات العمالت الرقمية، خدمات العمالت االإلكرتونية، 

العمالت  تداول  خدمات  امل�سفرة،  العمالت  �سرف  خدمات  االفرتا�سية،  العمالت  خدمات 
املحفظة  خدمات  االإلكرتوين،  الدفع  خدمات  امل�سفرة،  بالعمالت  الدفع  معاجلة  امل�سفرة، 
الدفع،  العمالت، خدمات معاجلة  العمالت، خدمات تداول  االإلكرتونية، خدمات �سرف 
امل�سفرة  والعمالت  الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  واإ�سدار  اإن�ساء  القرو�س،  خدمات 
الرقمية  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز 
االأ�سول  الرقمية والعمالت االفرتا�سية(، �سريفة )توزيع  امل�سفرة والعمالت  والعمالت 
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القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  الرقمـــية  والعـــمالت  الرقـــمية  والرمـــوز  الرقمــية 
لال�ستبدال واملقتنيات الرقمية ومقتنيات الت�سفـري والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية 
املعلومات  توفـري  ونقلها،  وتبادلها وتخزينها  واإقرا�سها  وتداولها  والعمالت االفرتا�سية 
املالية، توفـري املعلومات فـي جمال االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت الرقمية 
الت�سفـري  ومقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز 
وحتديدا  املالية  ال�سوؤون  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت 
والتــــحاليل  املاليـــة  املحافـــظ  واإدارة  املاليــــة  والتنبوؤات  املايل  والتخطيط  املالية  االإدارة 
واال�ست�سارات املالية، توفـري املعلومات املالية عرب الو�سائط االإلكرتونية، خدمات ال�سم�سرة، 
االإلكرتونية،  للتجارة  الدفع  خدمات  اال�ستثمار،  اإدارة  خدمات  العمالت،  تداول  خدمات 
خدمات التحقق من الدفع امل�ستندة اإلى �سل�سلة الكتل(، ا�ستثمار االأموال، ال�سرافة، املقا�سة 
التقييم  املالية متويل،  القرو�س  املايل،  التح�سيل  تنظيم  الودائع،  املالية، خدمات حفظ 
املايل التاأمني واالأعمال امل�سرفـية والعقارات، اخلدمات التمويلية، االإدارة املالية، القرو�س 
ا�ست�سارات مالية،  ال�سيكات،  التحقق من  املايل،  التحليل  املالية،  االأوراق  �سم�سرة  ب�سمان، 
معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، حتويل 
البور�سة،  اأ�سعار  قيمة،  ذات  �سراء  بطاقات  اإ�سدار  املالية،  املعلومات  اإلكرتونيا،  االأموال 
�سريفة �سبكية، خدمات �سم�سرة االأوراق املالية، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع 

االإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153548
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفتات نيونية )برجميات لدفع العمالت الرقمية ومعامالت ال�سرف، الربجميات الإدارة 
الرقمية  والرموز  الرقمية  االأ�سول  على  تنطوي  التي  املعامالت  �سحة  من  والتحقق 
الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت 
واملقتنيات امل�سفرة والعمالت امل�سفرة والعمالت الرقمية والعمالت االفرتا�سية، برجميات 
الواقع االفرتا�سي، برجميات  االألعاب، برجميات  االإلكرتوين، برجميات  الدفع  معاجلة 
على  املعامالت  من  والتحقق  الإدارة  برجميات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  الرموز  الإن�ساء 
�سل�سلة الكتل، برجميات لتطوير االألعاب، اأدوات تطوير برجميات االألعاب، برجميات األعاب 
�سل�سلة الكتل، برجميات لتعدين العمالت امل�سفرة، برجميات زراعة العائد على العمالت 
برجميات  الت�سويت،  عمليات  برجميات  املزادات،  واإجــراء  لتنظـــيم  برجمـــيات  امل�سفـــرة، 
لل�سبكات االجتماعية، اأدوات تطوير الربجميات، برجميات الإن�ساء جمتمع مبا�سر )اون-
داخل  املجموعات  اإلى  والو�سول  واإدارة  الإن�ساء  برجميات  معه،  والتفاعل  واإدارته  الين( 
املجتمعات االفرتا�سية(، م�ستقبالت �سمعية وب�سرية )العتاد احلا�سوبي، ال�ساعات الذكية، 
املجوهرات الذكية، لبا�س العني، النظارات ال�سم�سية، نظارات الواقع االفرتا�سي، �سماعات 
الراأ�س، �سماعات راأ�سية، �سماعات راأ�سية لالألعاب، االأجهزة الطرفـية لالألعاب احلا�سوبية، 
علب للحوا�سيب والهواتف الذكية و�سماعات الراأ�س وال�سماعات الراأ�سية واأجهزة االألعاب، 
العمالت  الكتل،  �سل�سلة  النيون،  �سوء  اإ�سارات  لل�سوء،  الباعث  الثنائي  ال�سمام  اإ�سارات 
امل�سفرة، حمافظ عتاد العمالت امل�سفرة، ملفات الو�سائط املتعددة ذات رموز غري القابلة 
لال�ستبدال، امللفات املو�سيقية ذات رموز غري القابلة لال�ستبدال، ملفات ال�سور ذات رموز 
غري القابلة لال�ستبدال، ملفات الفـيديو ذات رموز غري القابلة لال�ستبدال، ملفات الن�سو�س 
لال�ستبدال،  القابلة  غري  رموز  ذات  ال�سمعية  امللفات  لال�ستبدال،  القابلة  غري  رموز  ذات 
بوا�سطة  عليها  امل�سادق  املتعددة  والو�سائط  والفـيديو  وال�سوت  واملو�سيقى  ال�سور  ملفات 
القابلة  االإلكرتونية  )املن�سورات  البيانات  معاجلة  اأجهزة  لال�ستبدال(،  قابلة  غري  رموز 
الر�سومات  املتعددة،  والو�سائط  والفـيديو  ال�سمعية  وامللفات  الرقمية  ال�سور  للتحميل، 

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

البيانية احلا�سوبية، الربجميات، برجميات �سل�سلة الكتل، برجميات دفرت االأ�ستاذ املوزع، 
لال�ستخدام  برجميات  امل�سفرة،  العمالت  مع  لال�ستخدام  برجميات  الت�سفـري،  برجميات 
مع العملة الرقمية، برجميات لال�ستخدام مع العملة االفرتا�سية، برجميات ل�سك واإن�ساء 
واإ�سدار االأ�سول الرقمية والرموز الرقمية والعمالت امل�سفرة ورموز املنفعة والرموز غري 
والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  امل�سفرة  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات  لال�ستبدال  القابلة 
الرقمية والعمالت االفرتا�سية، الربجميات لروؤية وتوفـري الو�سول اإلى االأ�سول الرقمية 
لال�ستبدال  القابلة  غري  والرموز  املنفعة  ورمــوز  املــ�سفرة  والعـــمالت  الرقمـــية  والرمـــوز 
والعمالت  الرقمية  والعمالت  امل�سفرة  والعمالت  امل�سفرة  واملقتنيات  الرقمية  واملقتنيات 
وقبول  وا�ستقبال  واإر�سال  وتخزين  لتوزيع  )الربجميات  �سوئية  اإ�سارات  االفرتا�سية(، 
املنفعة  ورموز  امل�سفرة  والعمالت  الرقمية  والرموز  الرقمية  باالأ�سول  واالإجتار  وتبادل 
والرموز غري القابلة لال�ستبدال واملقتنيات الرقمية واملقتنيات امل�سفرة والعمالت امل�سفرة 
برجميات  الالمركزي،  للتمويل  برجميات  االفرتا�سية،  والعمالت  الرقمية  والعمالت 
الربجميات  الالمركزية،  التطبيقات  لتطوير  برنامج  الذكية،  العقود  وتنفـيذ  الإن�ساء 
لت�سجيل واإدارة وتتبع ونقل م�سالح امللكية فـي املنظمات امل�ستقلة الالمركزية، الربجميات 
الإدارة وحوكمة املنظمات امل�ستقلة الالمركزية، برنامج للم�ساركة والت�سويت فـي املنظمات 
دفرت  برجميات  املالية،  املعامالت  وت�سجيل  لتنفــيذ  الربجمـــيات  الالمركزية،  امل�ستقلة 
املـــــوزع لال�ستــخدام فـــي معاجلــة املعـــامالت املاليــة، برجميات لتحويل االأموال  االأ�ســـتاذ 
اإلكرتونيا، برجميات ت�ستخدم كمحفظــة للعمالت امل�سفرة، برجميات ت�ستخدم كمحفظة 
ب�سرية، )برجميات  نظارات  االإلكرتونية(،  املحافظ  واإدارة  الإن�ساء  اإلكرتونية، برجميات 
االإلكرتونية  الر�سائل  وا�ستقبال  الإر�سال  برجميات  االت�ساالت،  برجميات  امللفات،  تبادل 
والر�سومات وال�سور واملحتوى ال�سوتي واملرئي عرب االإنرتنت و�سبكات االت�سال، برجميات 
ال�سبكات احلا�سوبية و�سبكات االت�ساالت  املعلومات عرب  اأو  االإلكرتونية  الو�سائط  الإن�ساء 
وحتريرها وحتميلها وتنزيلها والو�سول اإليها وروؤيتها ون�سرها وعر�سها وو�سع عالمات 
والتعليق  عليها  امل�ساعر  اإ�سارة  وو�سع  عليها  والتعليق  وربطها  وتدفقها  وتدوينها  عليها 
عليها والت�سويت لها وت�سمينها واإر�سالها وم�ساركتها وتوفـريها، برجميات ملعاجلة ال�سور 
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واإدارة  لتجميع  الربجميات  والن�سو�س،  والفـيديو  ال�سوت  البيانية وحمتويات  والر�سوم 
لنقل  الربجميات  واملعلومات،  البيانات  وتخزين  وتبادل  ونقل  وتغيري  وتنظيم  وحترير 
املحتوى والن�سو�س واالأعمال املرئية وال�سوتية وال�سمعية والب�سرية واالأدبية والبيانات 
وعر�سها  وتنزيلها  وا�ستالمها  وتبادلها  االإلكرتونية  وامل�سنفات  وامل�ستندات  وامللفات 
والتفاعل معها ونقلها(، �سلع ب�سرية )برجميات التجارة االإلكرتونية، برجميات التجارة 
جهاز  عرب  االإلكرتونية  التجارية  املعامالت  باإجــــراء  للم�ستــــخدمني  ت�سمح  االإلكرتونية 
كمبيوتر عاملي و�سبكات االإنرتنت واالت�ساالت، برجميات ملعاجلة املعامالت االإلكرتونية، 
برجميات تنظيم الفعاليات والبحث عنها واإدارتها، برجميات الإن�ساء احل�سابات واحلفاظ 
الدفع من  املوزعة و�سبكات  االأ�ستاذ  دفاتر  املالية على  باملعامالت  املعلومات اخلا�سة  على 
نظري اإلى نظري واإدارتها، برجميات لال�ستخدام فـي التداول املايل، برجميات لال�ستخدام 
فـي التبادل املايل، برجميات لتوفـري م�سادقة االأطراف على املعامالت املالية، برجميات 
لعمليات  الت�سفـري  اأمن  الإدارة  املالية، برجميات  للمعامالت  االأ�ستاذ  دفاتر  على  للحفاظ 
النقل االآمن  ال�سبكات احلا�سوبية، برجميات لت�سفـري ومتكني  االإر�سال االإلكرتونية عرب 
للمعلومات الرقمية عرب االإنرتنت، برجميات لتحويل العمالت(، اأجهزة ذاكرات حا�سوب، 
لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  حا�سوب،  اأجهزة  ب�سرية،  واأدوات  اأجهزة 
اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، و�سائط تخزين بيانات  احلا�سوب، 
مغناطي�سية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، مفكرات اإلكرتونية، اأجهزة ترجمة اإلكرتونية 
جيبية، لوحات اإعالنات اإلكرتونية، نظارات �سم�سية، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، 
الراأ�س، حتميل  �سماعات  األعاب حا�سوب،  برامج  للتنزيل،  قابلة  برامج حا�سوب برجميات 
ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات ال�سور، ثنائيات االإ�سعاع امل�سيئة LED، تطبيقات برجميات 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية، عتاد احلا�سوب، اأجهزة حممولة لتقفـي 
الن�ساط، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع 
حا�سوب غري تلك امل�ستعملة الألعاب الفـيديو، نظارات ذكية، �ساعات ذكية، م�سكوكات اأمنية 
اأجهزة ت�سفـري، واجهات �سمعية، نوتة مو�سيقية اإلكرتونية قابلة للتنزيل، من�سات لربامج 
احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، قوامي�س اإلكرتونية حممولة باليد، ر�سومات قابلة 
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للتحميل للهواتف النقالة، اأجهزة ات�ساالت على �سكل جموهرات، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، 
�سا�سات لعر�س الفـيديو ميكن ارتداوؤها، �سماعات الواقع االفرتا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153549
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات يد، اأ�ساور جموهرات، اأحزمة ل�ساعات اليد، حلي �سغرية للمجوهرات، جموهرات 
�ساعات،  املفاتيح(،  حلقات  املفاتيح،  �سال�ســــل  ال�ساعــــات،  املقلـــدة،  املجوهرات  )املجوهرات، 
جموهرات مقلدة، حلقات للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية 

للزينة، حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154746
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الال�سلكي  ال�سحن  اأجهزة  الرقمية،  االإلكرتونية  لالأجهزة  ال�سحن  )اأجهزة  ذكية  �ساعات 
الأجهزة احلا�سوب واالأجهزة االإلكرتونية الرقمية والهواتف املحمولة وم�سغالت الو�سائط 
وال�ساعات الذكية واحلوا�سيب القابلة للب�س و�سماعات االأذن وعلب �سماعات االأذن واالأجهزة 

الطرفـية احلا�سوبية، �سواحن ال�سلكية، علب ال�سحن الال�سلكي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبل انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وان اأبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156203
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرقمية والربيد  امللفات  ال�سلكة والال�سلكية، نقل  االت�ساالت  بالراديو )خدمات  االإذاعة 
االإذاعي  البث  العاملية،  احلا�سوبية  ال�سبكات  اإلى  امل�ستخدم  و�سول  توفــــري  االإلكرتونـــي، 
)اون- مبا�سرة  ومنتديات  درد�سة  غرف  توفـري  الطلب،  عند  الفـيديو  نقل  والتلفزيوين، 
الين( عرب االإنرتنت، خدمات الهاتف والربيد ال�سوتي، خدمات املوؤمترات عن بعد وعقد 
خدمات  املحمول،  الهاتف  خدمات  املحمول،  الهاتف  ات�ساالت  الفـيديو،  عرب  املوؤمترات 
االت�ساالت الال�سلكية ذات النطاق العري�س، خدمات االت�ساالت الال�سلكية وحتديدا املكاملات 
الهاتفـية املحمولة الال�سلكية والر�سائل االإلكرتونية وخطط خدمة نقل البيانات(، اإر�سال 
املحمولة،  االأجهزة  املوقع اجلغرافـي من  لبيانات حتديد  االإلكرتوين  )االإر�سال  الر�سائل 
اإر�سال الر�سائل امل�ستندة اإلى املوقع، نقل البيانات عن طريق االت�ساالت، خدمات الو�سول 
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املحلي والبعيد  النقل  ال�سلكية والال�سلكية وحتديدا  اإلى االت�ساالت، خدمات االت�ساالت 

املدى والدويل لل�سوت والبيانات والن�سو�س والفـيديو واالإعالن واالألعاب والر�سومات عن 

طريق االأجهزة املحمولة والال�سلكية واالإنرتنت، خدمات االت�ساالت اخللوية وحتديدا نقل 

املحتوى ال�سوتي وال�سمعي والفـيديو والبيانات فـي الوقت الفعلي بني اأجهزة االت�ساالت 

)خدمات  بالتلفزيون  البث  وال�سورية(،  الن�سية  الال�سلكية  الر�سائل  خدمة  الال�سلكية، 

وال�سور  والبيانات  لل�سوت  والرقمي  والكهربائي  االإلكرتوين  النـــقل  الفوريـــة،  املرا�ســــلة 

الر�سائل  الر�سائل ال�سوتية االإلكرتونية وحتديدا ت�سجيل واإر�سال  واالإ�سارات والر�سائل، 

ال�سوتية عرب الهاتف واالأجهزة الال�سلكية املحمولة، خدمات االت�ساالت لتوفـري و�سول 

عدة م�ستخدمني اإلى �سبكة حا�سوبية عاملية، النقل االإلكرتوين وتدفق حمتوى الو�سائط 

الرقميــــة للغـــري عرب ال�سبكات احلا�سوبية العاملية واملحلية، توفـري و�سول امل�ستخدم اإلى 

ال�سبكة  االإلكرتوين، خدمات جتوال  االإلكرتوين للربيد  االإر�سال  �سبكة حا�سوبية عاملية، 

من  كجزء  املقدمة  ال�سبكة  جتوال  خدمات  املحمول،  الهاتف  خدمات  من  كجزء  املقدمة 

خدمات االإنرتنت الال�سلكية(،خدمات التلفونات، االت�ساالت التلفونية، البث بالتلفزيون 

الكبلي،االت�ساالت بالتلفون اخللوي، االت�ساالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية، نقل الر�سائل 

وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد االإلكرتوين، معلومات حول االت�ساالت،خدمات النداء 

االآيل عرب الراديو اأو التلفون اأو و�سائل االت�سال االإلكرتونية االأخرى،تاأجري اأجهزة اإر�سال 

الر�سائل، االت�ساالت عرب �سبكات االألياف الب�سرية، البث اأو االإر�سال عرب االأقمار ال�سناعية، 

خدمات لوحات الن�سرات االإلكرتونية خدمات ات�ساالت،توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة 

اإمكانية تو�سيل  حا�سوبية دولية، توجيه وربط االت�ساالت، االجتماعات عن بعد، توفـري 

امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية، تاأجري الدخول اإلى �سبكات حا�سوبية عاملية، توفـري قنوات 

ات�ســـال للتـــ�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب االإنرتنت، توفـري الربط بقاعدة معلومات، 

الرقمية،البث  امللفات  نقل  االإنرتنت،  املعايدة على  بطاقات  ال�سوتي،نقل  الربيد  خدمات 

الال�سلكي، خدمات املوؤمترات بالفـيديو، توفـري املنتديات ال�سبكية،تدفق البيانات املتوا�سل 

عرب االإنرتنت، ات�ساالت ال�سلكية، نقل اأ�سرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوند بيت�س انف�ست ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز دبي املايل العاملي، وحدة 408، م�ستوى 4، انديك�س تاور، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156205

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال )خدمات الت�سويق، االإعالن، خدمات البيع بالتجزئة واال�سرتاك، 

الدعايــة والت�سويـــق والرتويـــج،  املكـــتب خدمــات  اإدارة وتنظيم وتوجيه االأعمال، وظائف 

االإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، خدمات الت�سويق، خدمات متاجر البيع 

بخطط  تتميز  التي  )اون-الين(  املبا�سرة  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  بالتجزئة 

خدمات االت�ساالت وتن�سيط خدمة االت�ساالت، خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات 

متاجر البيع بالتجزئة املبا�سرة )اون-الين( التي ت�سمل الهواتف املحمولة ودقائق وقت 

البث الال�سلكي املدفوعة م�سبقا وملحقات الهاتف املحمول واخلدمات الال�سلكية، خدمات 

املدفوعة  البث الال�سلكي  الهواتف املحمولة ودقائق وقت  التوزيع فـي املجال الذي ي�سم 

م�سبقا وملحقات الهاتف املحمول واخلدمات الال�سلكية(، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن 

فـي و�سائل االإعالم، ا�ستف�سارات عن االأعمال )ترتيب اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت 

للغر، تقدمي خدمات ت�سويقية ترويجية لل�سركات فـي �سناعات النطاق العري�س وو�سائل 

االإعالم، ت�سويق �سلع وخدمات االآخرين عرب الر�سائل القائمة على املوقع، خدمات االإعالن 

على  الت�سويق  اأبحاث  خدمات  الال�سلكية،  ال�سبكات  عرب  )اون-الين(  املبا�سرة  والت�سويق 
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�سكل تتبع �سلوك امل�ستهلك وحتليل اجتاهات امل�ستهلك، تقدمي امل�سورة ب�ساأن حتليل عادات 

واحتياجات ال�سراء للم�ستهلكني مب�ساعدة البيانات احل�سية والنوعية والكمية، اخلدمات 

الغري من  �سلـــع وخدمات وعالمات  وتـــتبع  ترويــــج  فـــي جمـــال  واال�ست�سارية  الت�سويقية 

خـــالل جمــــيع و�سائـــل االت�ســال العامـــة(، حتليل اأ�سعار التكلفة )خدمات مراقبة االأعمال 

واال�ست�سارات وحتديدا تتبع مواقع الويب وتطبيقات الغري لتوفـري اال�سرتاتيجية والروؤية 

والت�سويق واملبيعات والت�سغيل وت�سميم املنتجات وال �سيما التخ�س�س فـي ا�ستخدام النماذج 

التحليليـــة واالإح�ســـائية لفهـــم وتوقـــع امل�ستهلــكني وال�سركات وتوجهات ال�سوق واأفعاله، 

ا�ست�سارات  االإعالنية،  و/اأو  والرتويجية  التجارية  لالأغرا�س  املــــ�ستهلك  والء  خدمــــات 

الت�سويق والعالمات التجارية واال�ست�سارات االفرتا�سية ال�سرتاتيجية م�ساركة امل�ستهلك، 

االإدارة التجارية لرتخي�س خدمات االت�ساالت للغري(،ن�سر مواد الدعاية واالإعالن،تدقيق 

االأعــــمال، خدمات  اأبحـــاث  واإعـــالن،  دعايـــة  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  احل�سابات،اإدارة 

امل�سورة فـي اإدارة االأعمال، اإدارة امللفات املربجمة، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، جتميع 

املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، 

تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت ل�سالح الغري، املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء، 

خدمات  االح�سائيات،  جتميع  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  االإدارة  معاجلة 

الو�ساطة التجارية، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية 

اأبحاث الت�سويق،  اأو دعائية، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال الدعاية، 

االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�س �سلع على و�سائل االإعالم لغايات 

حمرك  حت�سني  واالأعمال،  للتجارة  االت�سال  معلومات  توفـري  ت�سويق،  بالتجزئة،  البيع 

البحث لتعزيز املبيعات، االإ�سهار القائم على الدفع بعدد النقرات، توفـري معلومات االأعمال 

وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع  عن طريق 

حتديث مواد الدعاية واالإعالن،تنظيم معلومـــات فـي قواعـــد بيانــــات حا�ســــوب، حت�ســـني 

احلركة فـي مواقع االإنرتنت، حتديث و�سيانـــة البيانـــات فـــي قواعد البيانات احلا�سوبية، 

فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، حتديث و�سيانة البيانات فـي ال�سجالت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوند بيت�س انف�ست ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز دبي املايل العاملي، وحدة 408، م�ستوى 4، انديك�س تاور، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156206
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهواتف  الذكية،  الهواتف  اخللوية،  الهواتف  احلا�سوبي،  )العتاد  االأبعاد  ثالثية  نظارات 
املحمولة،  االت�سال  نقطة  اأجهزة  الهواء،  على  احلديث  لوقت  م�سبقا  املدفوعة  اخللوية 
علب  واملحمولة،  اخللوية  للهواتف  الراأ�سية  ال�سماعات  الذاكرة،  بطاقات   ،SIM بطاقات 
للهواتف املحمولة، اأجهزة �سحن بطاريات الهواتف املحمولة، معدات حمل الهواتف الذكية، 
اأجهزة تتبع نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(، املعدات الال�سلكية ذات النطاق العري�س 
وتطبيقات  والثابتـــة  اخللويـــة  لل�سبــكات  االأ�سا�سية  االت�ساالت  حمطات  معدات  وحتديدا 
احلا�سوبي  العتاد  الال�سلكـــية،  ال�سبكة  مكررات  وحتديــــدا  احلا�ســـوبي  العتاد  االت�ساالت، 
والال�سلكية،  ال�سلكية  االتـــ�ساالت  برجمــــيات  الال�سلكيــــة،  ال�سبكــــة  مو�سعــــات  وحتديــــدا 
القابلة  احلا�سوبية  )الربجميات  �سمعية  واجهات  التطبيقات(،  واجهة برجمة  برجميات 
للتنزيل ت�ستخدم فـي احل�سول على اخلدمات الال�سلكية امل�سبقة الدفع واإدارتها ومراقبتها 
فـي  ت�ستخدم  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  الربجميات  فـيها،  والت�سجل  وا�ستخدامها 
احل�سول على مكاملات الهاتف املحمول وخطط البيانات واإدارتها ومراقبتها وا�ستخدامها 
والت�سجل فـيها، الربجميات القابلة للتنزيل ت�ستخدم فـي توفـري خدمات الهاتف املحمول 
واالأجهزة الال�سلكية، الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل لتمكني معامالت الدفع عرب 
الهواتف املحمولة، نظام ات�ساالت قابل للت�سغيل البيني م�سمم لتوفـري خدمات الراديو 
الهاتف،  عرب  االإنرتنت  عرب  ال�سوت  وبروتوكول  الال�سلكي  واالإنتـــرنت  الفــــيديو  وبــــث 
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لتمكني  الال�سلكية  واالأجهزة  املحمولة  للهواتف  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  الربجميات 
للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  )الربجميات  البطاريات  �سحن  اأجهزة  وت�سهيله(،  االت�سال 
واملحتوى،  الفـيديو  ومقاطع  وال�سور  واملعلومات  والبيانات  ال�سوت  وم�ساركة  للمرا�سلة 
وتنظيمها  وحتليلها  واملعلومات  البيانات  جلمع  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  الربجميات 
وتعديلها ونقلها وتخزينها وم�ساركتها، الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل لتو�سيل 
الربجميات  املحتوى،  لبث  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  الربجميات  ال�سلكيا،  املحتويات 
واملكافاآت  الوالء  برنامج  اإلى ح�سابات  الو�سول  فـي  ت�ستخدم  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية 
التحفـيزية للم�ستهلك واإدارتها ومراقبتها وا�ستخدامها والت�سجيل فـيها واإجراء املعامالت 
اإلى  والو�سول  توفـري  فـي  ت�ستخدم  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  الربجميات  ال�سلة،  ذات 
اإر�سال  اأجهزة  والال�سلكية(،  املحمولة  االأجهزة  عرب  والرتويجية  االإعالنية  العرو�س 
لتمكني  املحمولة  للهواتف  للتنزيل  القابلة  احلا�سوبية  )الربجميات  اإلكرتونية  اإ�سارات 
امل�ستهلك  والء  ونقاط  الرتويجية  والعرو�س  االإعالنات  اإلى  الو�سول  من  امل�ستخدمني 
واخل�سومــــات والقـــ�سائم الرتويجـــية، الربجمـــيات احلا�سوبـــية القابـــلة للتنزيل لتوفـري 
وجمع وحتليل ومراقبة وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وم�ساركة املعلومات املحددة من 
قبل امل�ستخدم واملحتوى املبا�سر )اون-الين( املتعلق باالأحداث اجلارية واالأخبار والطق�س 
والفنون  وامل�سرح  والرتفـيه  واالألعاب  والريا�سة  االجتماعية  وال�سبكات  املرور  وحركة 
امل�سرحية واملرئية والت�سوق واهتمامات امل�ستهلكني والتكنولوجيا والعلوم وال�سحة واملالية 
واملو�سيقى  ال�سعبية  والثقافة  العاملية  وال�ســوؤون  وال�ســـفر  وال�سيا�ســة  التجـــارية  واالأعمـــال 
واالأزياء والوثائق(، اأجهزة ات�سال داخلي )برجميات االألعاب االإلكرتونية القابلة للتنزيل 
القابلة  التفاعلية  الفـيديو  األعاب  والال�سلكية، برجميات  املحمولة  االأجهزة  ت�ستخدم مع 
املحمول  الهاتف  تطبيقات  املحمولة،  للهواتف  للتنزيل  قابلة  ور�سومات  نغمات  للتنزيل، 
م�سبقا  املدفوعة  الال�سلكية  اخلدمات  اإلى  الو�سول  فـي  ال�ستخدامها  للتـــنزيل  القابلـــة 
القابلة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  فـيها،  والت�سجيل  وا�ستخدامها  ومراقبـــتها  واإدارتـــها 
اإلى خدمات االت�سال عرب الهاتف املحمول وخطط  للتنـــزيل ال�ستـــخدامها فـي الو�سول 
البيانات ذات ال�سلة واإدارتها ومراقبتها وا�ستخدامها والت�سجيل فـيها، التطبيقات اجلوالة 
القابلة للتنزيل ت�ستخدم فـي االألعاب، برجميات واجهة برجمة التطبيقات القابلة للتنزيل 
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ت�ستخدم فـي تو�سيل املحتويات اإلى االأجهزة اجلوالة والال�سلكية(، اأجهزة ذاكرات حا�سوب 
ومراقبة  وحتليل  وجمع  لتوفـري  للتنزيل  القابلة  التطبيقات  برجمة  واجهة  )برجميات 
وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وم�ساركة املعلومات املحددة من قبل امل�ستخدم واملحتوى 
املبا�سر )اون-الين( املتعلق باالأحداث اجلارية واالأخبار والطق�س وحركة املرور وال�سبكات 
والت�سوق  واملرئية  امل�سرحية  والفنون  وامل�سرح  والرتفـيه  واالألعاب  والريا�سة  االجتماعية 
التــــجارية  واالأعــــمال  واملاليــــة  وال�ســــحة  والعـــلوم  والتكنولوجيـــا  امل�ستهلكني  واهتمامات 
وال�سيا�سة وال�سفر وال�سوؤون العاملية والثقافة ال�سعبية واملو�سيقى واالأزياء والوثائق(، برامج 
اأجهزة  حا�سوب م�سجلة، مر�سالت لالت�سال عن بعد، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، 
ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، اأجهزة بينية الأجهزة احلا�سوب، من�سورات 
األعاب حا�سوب،  للتنزيل،برامج  قابلة  للتفريغ،برامج حا�سوب برجميات  قابلة  اإلكرتونية 
�سماعات الراأ�س، حتميل نغمات للهواتف النقالة، حتميل ملفات املو�سيقى، حتميل ملفات 
هواتف  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  اخللوي،  الهاتف  اأ�سرطة  ال�سور، 
اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات  ذكية، حوا�سيب لوحية، عتاد احلا�سوب، هواتف خلوية، 
للهواتف الذكية، نظارات ذكية، �ساعات ذكية، حمطات طرفـية تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�س، 
خوامت ذكية، اأغ�سية واقية خم�س�سة للهواتف الذكية، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة 
اأو القابلة للتحميل، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، 

�سا�سات لعر�س الفـيديو ميكن ارتداوؤها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوند بيت�س انف�ست ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز دبي املايل العاملي، وحدة 408، م�ستوى 4، انديك�س تاور، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157411

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موؤ�س�سات  ل�سالح  اإجراوؤها  يتم  التي  الدعاية  فـيها  مبا  الدعاية  )خدمات  واإعالن  دعاية 

البيع بالتجزئة واملوؤ�س�سات املبا�سرة )اون-الين( عرب الرتويج خلدمات الدفع املايل املتاحة 

فـي هذه املوؤ�س�سات، معاجلة البيانات فـي جمال اخلدمات امل�سرفـية فـي مبيعات التجزئة 

البيانات  قواعد  اإدارة  االإلكرتونية،  التجارة  ذلك  فـي  مبا  )اون-الين(  املبا�سرة  واملبيعات 

مبا فـيها تلك اخلا�سة مبجال مبيعات التجزئة واملبيعات املبا�سرة )اون-الين(، الرتويج 

ملبيعات بطاقات االئتمان وبطاقات ال�سحب من احل�ساب ال�سخ�سي عرب اإدارة برامج اجلوائز 

التحفـيزية، برامج مكافاآت الوالء مبا فـي ذلك برامج املكافاآت با�ستخدام بطاقات الوالء، 

الرتويج ملبيعات �سلع وخدمات الغري مبا فـيها عرب و�سائل الدعاية وامل�سابقات الرتويجية 

واخل�سومات واحلوافز على �سكل اليان�سيب واحل�سومات ونقاط املكافاآت وعرو�س القيمة 

امل�سافة الناجتة عن ا�ستخدام بطاقات الدفع(، املعلومات واالأخبار عن االأعمال )الرتويج 

للم�سابقات والفعاليات الريا�سية للغري مبا فـي ذلك الفعاليات الريا�سية الدولية، الرتويج 

للحفالت املو�سيقية والفعاليات الثقافـية والفعاليات الفنية للغري، تنظيم املعار�س لغايات 

جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات التجارية لل�سلع واخلدمات على م�ستوى البيع بالتجزئة 

املعاملة، توفـري  البيع / نقطة  ال�سلع واخلدمات املذكورة فـي نقطة  فـي ما يتعلق ب�سراء 

االإلكرتونية،  الو�سائل  عرب  بالتجزئة  والبيع  االإلكرتونية  بالتجارة  املرتبطة  املعلومات 

توفــــري املعلومـــات املرتبـــطة ب�ســـراء الـــ�سلع واخلدمات املبا�سرة )اون-الين( عرب االإنرتنت 

و�سبكات حا�سوبية اأخرى، خدمــــات معاجلـــة البيانــــات، توجيه االأعمال، خدمات الدعاية 

والرتويج(،  والريا�سة  والوجبات  واملاأكوالت  واالإقامة  والفنادق  وال�سفر  بالنقل  اخلا�سة 

ترويج املبيعات لالآخرين، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنتك العاملية القاب�سة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الوحدة رقم 1، طابق 30، كارن�سي هاو�س، الربج رقم 2، دبي، االإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157412

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سريفة )اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفـية، جمع التربعات والرعاية، خدمات التاأمني، 

توفـري البطاقات والرمــوز املدفوعـــة م�سبـــقا، خدمـــات التقييم، االإقرا�س ب�سمان رهون، 

اخلدمات املالية، اخلدمات امل�سرفـية، خدمـــات دفـــع الفواتري، خدمات بطاقات االئتمان، 

ال�سحن، خدمات  ال�سخـــ�سي، خدمات بطاقات  ال�ســـحب مـــن احلـــ�ساب  خدمــــات بطاقـــات 

االأمـــوال  حتويـــل  االإلكرتونـــية،  واخلـــ�سم  االئتــمان  معامالت  الدفع،  امل�سبقة  البطاقات 

النـــقدي  الـــ�سرف  خدمات  االإلكرتونــية،  النقد  وخدمــات  الذكية  البطاقات  االإلكرتوين، 

احل�ساب  من  ال�سحب  وبطاقات  االئتمان  بطاقات  طريق  عن  املقدم  النقدي  واال�ستبدال 

ال�سخ�سي، املعامالت النقدية االإلكرتونية، خدمات الو�سول اإلى الودائع، خدمات ماكينات 

ال�سرف االآيل، خدمات معاجلة الدفع، خدمات امل�سادقة والتحقق من املعامالت، خدمات 

�سرف  خدمات  االإلكرتوين،  االأموال  حتويل  خدمات  ال�سفر،  على  التاأمني  فـي  االكتتاب 

العمالت، خدمات التقييم املايل وخدمات اإدارة املخاطر، ن�سر املعلومات املالية عرب �سبكة 

االئتمان، معاجلة عمليات  ببطاقات  الدفع  ال�سرافة، معاجلة عمليات  عاملية(،  حا�سوبية 

الدفع ببطاقات اخل�سم، املعلومات املالية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنتك العاملية القاب�سة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الوحدة رقم 1، طابق 30، كارن�سي هاو�س، الربج رقم 2، دبي، االإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157413
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية مبا فـيها الدعاية التي يتم اإجراوؤها 
ل�سالح موؤ�س�سات البيع بالتجزئة واملوؤ�س�سات املبا�سرة )اون-الين( عرب 
معاجلة  املوؤ�س�سات،  هذه  فـي  املتاحة  املايل  الدفع  خلدمات  الرتويج 

)اون- املبا�سرة  واملبيعات  التجزئة  مبيعات  فـي  امل�سرفـية  اخلدمات  جمال  فـي  البيانات 
اخلا�سة  تلك  فـيها  مبا  البيانات  قواعد  اإدارة  االإلكرتونية،  التجارة  ذلك  فـي  مبا  الين( 
مبجال مبيعات التجزئة واملبيعات املبا�سرة )اون-الين(، الرتويج ملبيعات بطاقات االئتمان 
برامج  التحفـيزية،  اجلوائز  برامج  اإدارة  عرب  ال�سخ�سي  احل�ساب  من  ال�سحب  وبطاقات 
مكافاآت الوالء مبا فـي ذلك برامج املكافاآت با�ستخدام بطاقات الوالء، الرتويج ملبيعات �سلع 
وخدمات الغري مبا فـيها عرب و�سائل الدعاية وامل�سابقات الرتويجية واخل�سومات واحلوافز 
على �سكل اليان�سيب واحل�سومات ونقاط املكافاآت وعرو�س القيمـــة امل�سافـــة الناجتـــة عن 
للم�سابقـــات  )الرتويــــج  االأعــــمال  عـــن  واالأخـــــبار  املعلومات  الدفع(،  بطاقات  ا�ستخدام 
والفعاليات الريا�سية للغري مبا فـي ذلك الفعاليات الريا�سية الدولية، الرتويج للحفالت 
املو�سيقية والفعاليات الثقافـية والفعاليات الفنية للغري، تنظيم املعار�س لغايات جتارية 
اأو دعائية، ترويج املبيعات التجارية لل�سلع واخلدمات على م�ستوى البيع بالتجزئة فـي ما 
يتعلق ب�سراء ال�سلع واخلدمات املذكورة فـي نقطة البيع / نقطة املعاملة، توفـري املعلومات 
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توفـري  االإلكرتونية،  الو�سائل  عــرب  بالتجزئـــة  والبيـــع  االإلكرتونـــية  بالتـــجارة  املرتبطـــة 
املعلومات املرتبطة ب�سراء ال�سلع واخلدمات املبا�سرة )اون-الين( عرب االإنرتنت و�سبكات 
اخلا�سة  الدعاية  خدمات  االأعمال،  توجيه  البيانات،  معاجلة  خدمات  اأخرى،  حا�سوبية 
ترويج  والرتويج(،  والريا�سة  والوجبات  واملاأكوالت  واالإقامة  والفنادق  وال�سفر  بالنقل 

املبيعات لالآخرين، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنتك العاملية القاب�سة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الوحدة رقم 1، طابق 30، كارن�سي هاو�س، الربج رقم 2، دبي، االإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157414
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املاليــــة والنقديــــة وامل�سرفــــية، جـــمع التربعات  �سريفــــة )اخلدمـــات 
والرعاية، خدمات التاأمني، توفـري البطاقات والرموز املدفوعة م�سبقا، 
خدمات التقييم، االإقرا�س ب�سمان رهون، اخلدمات املالية، اخلدمات 

امل�سرفـية، خدمات دفع الفواتري، خدمات بطاقات االئتمان، خدمات بطاقات ال�سحب من 
احل�ساب ال�سخ�سي، خدمات بطاقات ال�سحن، خدمات البطاقات امل�سبقة الدفع، معامالت 
االئتمان واخل�سم االإلكرتونية، حتويل االأموال االإلكرتوين، البطاقات الذكية وخدمات 
النقد االإلكرتونية، خدمات ال�سرف النقدي واال�ستبدال النقدي املقدم عن طريق بطاقات 
االئتمان وبطاقات ال�سحب من احل�ساب ال�سخ�سي، املعامالت النقدية االإلكرتونية، خدمات 
خدمات  الدفع،  معاجلة  خدمات  االآيل،  ال�سرف  ماكينات  خدمات  الودائع،  اإلى  الو�سول 
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خدمات  ال�سفر،  على  التاأمني  فـي  االكتتاب  خدمات  املعامالت،  من  والتحقق  امل�سادقة 
حتويل االأموال االإلكرتوين، خدمات �سرف العمالت، خدمات التقييم املايل وخدمات اإدارة 
عمليات  معاجلة  ال�سرافة،  عاملية(،  حا�سوبية  �سبكة  عرب  املالية  املعلومات  ن�سر  املخاطر، 

الدفع ببطاقات االئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، املعلومات املالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنتك العاملية القاب�سة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الوحدة رقم 1، طابق 30، كارن�سي هاو�س، الربج رقم 2، دبي، االإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154610
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ال�سرطان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريك �سارب اند دوم كورب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وان مريك درايف، وايتهاو�س �ستاي�سن، نيو جر�سي 08889، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157410

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية، امل�ستح�سرات واملنتجات ال�سيدالنية 

امل�ستخدمة فـي جمال االأورام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريك �سارب اند دوم بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: واردروج 39، 2031 بي ان هارمل، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159060

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لال�ستخدام الب�سري لعالج ا�سطرابات 

اجلهاز التنف�سي واالأمرا�س الن�سائية والع�سبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريك �سارب اند دوم ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،07065 نيوجري�سي  راهواي،  اأفنيو،  لينكولن  اإي�ست   126 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156307

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156846

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سادة للورم والعوامل  العوامل  م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية وحتديدا 

املناعية(، اأدوية لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158045

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية )امل�ستح�سرات ال�سيدالنية وحتديدا العوامل امل�سادة للورم والعوامل 

املناعية(، اأدوية لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159014

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، اأدوية لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

-183-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158046

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لت�سجيل ال�سوت، برجميات  ا�سطوانــــات الفونوغـــراف )اأجـــهزة لت�ســجيل ال�سور، 

التطبيقات، حمركات الن�سخ االحتياطي للحوا�سيب، علب الأجهزة تخزين البيانات، مكونات 

ال�سمعية-املرئية  الو�سائط  حمتويات  لبث  احلا�سوبية  التطبيقات  برجميات  احلوا�سيب، 

عرب االإنرتنت، حمـــركات االأقـــرا�س احلا�سوبــــية، العتاد احلا�سوبي، الذاكرات احلا�سوبية، 

عتاد ال�سبكات احلا�سوبية، االأجهزة الطرفـية احلا�سوبية، الربجميات احلا�سوبية ملراقبة 

االأنظمــــة احلا�ســـوبية، الربجمـــيات احلا�ســـوبية لتمـــكني ا�ستخـــراج البيانات، الربجميات 

الربجميات  االت�ساالت،  �سبكات  عرب  االإلكرتونية  الو�سائط  توفـري  لتمكني  احلا�سوبية 

البيانات،  )كابالت  البيانات  معاجلة  اأجهزة  البيانات(،  ت�سفـري  وفك  لت�سفـري  احلا�سوبية 

البيانات،  تخزين  برامج  البيانات،  تخزين  اأجهزة  وت�سفـريها،  البيانات  �سغط  برجميات 

الت�سفـري، تطبيقات الربجميات القابلة للتنزيل، الربجميات القابلة للتنزيل،  برجميات فك 

بطاقــــات الــــدارات االإلكرتونـــــية، الذاكـــرات االإلكــــرتونية، برجميات الت�سفـري، الذاكرات 

الوم�سية، م�سغالت االأقرا�س ال�سلبة، �سرائح الدارات املتكاملة، الدارات املتكاملة، حامالت 

البيانات املغناطي�سية واأقرا�س الت�سجيل، برجميات الو�سائط، اأجهزة الذاكرة، برجميات 

التطبيقات اجلوالة، برجميات الو�سائط املتعددة، االأجهزة واملعدات العلمية، اأجهزة ذاكرة 

م�سغل  ال�سلبة،  احلالة  اأقرا�س  حمركات  الذكية،  الهواتف  برجميات  املو�سالت،  اأ�سباه 

وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك، برجميات امل�ساعدة(، اأجهزة ات�سال داخلي، اأجهزة حا�سوب، 

برامج حا�سوب م�سجلة، اأجهزة نقل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، 

اأجهزة واآالت �سرب االأعماق، مر�سالت لالت�سال عن بعد،اأقرا�س مغناطي�سية، اأقرا�س مرنة، 

لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب، دارات متكاملة، �سبه مو�سالت، رقائق دارات متكاملة، 

اأقرا�س مدجمة �سمعية - ب�سرية، اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط،برامج م�سجلة 
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لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، و�سائط تخزين 
بيانات مغناطي�سية، م�سفرات مغناطي�سية، قارئات حروف ب�سرية، و�سائط تخزين بيانات 
ب�سرية، اأقرا�س ب�سرية، وحدات معاجلة مركزية معاجلات، قارئات معدات معاجلة بيانات، 
اأجهزة ت�سغيل االأقرا�س املدجمة، م�سغالت االأقرا�س الأجهزة احلا�سوب، بطاقات الدارات 
برجميات  حا�سوب  للتفريغ،برامج  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  ذكية،  بطاقات  املتكاملة 
قابلة للتنزيل،برامج األعاب حا�سوب، �سواقة فال�س USB، عتاد احلا�سوب، من�سات لربامج 

احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وي�سترين ديجيتال تكنولوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 5601 غريت اأوك�س باركوي، �سان هوزي، كاليفورنيا 95119، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156201
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذي ي�سمل برجميات لتحميل   )ASP( التطبيقات اأجهزة حا�سوب )مزود خدمة  تاأجري 
وال�سور  الفـيديو  وم�ساركة  واإر�سال  وتنظيم  وحترير  وعر�س  وم�ساهدة  ون�سر  وت�سجيل 
واملحتوى ال�سمعي والبيانات والعرو�س التقدميية وامل�ستندات وال�سوت وحمتوى الو�سائط 
املوؤمترات  جماالت  فـي  برجميات  ي�سمل  الذي   )ASP( التطبيقات  خدمة  مزود  املتعددة، 
جمال  فـي  والتعاون  االإلكرتونية  والر�سائل  ال�سوتية  واملوؤمترات  الويب  اإلى  امل�ستندة 
 )ASP( امل�ستندات واملوؤمترات عن بعد ومعاجلة ال�سوت واملكاملات، مزود خدمة التطبيقات
التطبيقات  خدمة  مزود  باالآخرين،  اخلا�سة  الربجميات  تطبيقات  ا�ست�سافة  وحتديدا 
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تطبيقات ال�ستخدامها  الإن�ساء   )API( التطبيقات  واجهة برجمة  ي�سمل برجميات  الذي 
وحفظ  واأمتتتها  ومراقبتها  وحت�سينها  اإعداداتها  وترتيب  واإدارتها  ال�سبكة  ت�سغيل  فـي 
فـي  ال�ستخدامها  برجميات  ت�سمل  التي  ال�سحابية  )احلو�سبة  احلا�سوب  برجمة  اأمنها(، 
حفظ اأمن البيانات املوجودة فـي بيئة احلو�سبة ال�سحابية، خدمات ا�ست�سارات الكمبيوتر 
واالإنرتنت،  الكمبيوتر  �سبكات  اأمن  خدمات  الكمبيوتر،  برجميات  ا�ست�سافة  جمال  فـي 
احلا�سوب،  اأمن  خدمات  الكمبيوتر،  اأمن  ا�ست�سارات  خدمات  الكمبيوتر،  برجمة  خدمات 
وحتديدا اإنفاذ وتقييد ومراقبة امتيازات الو�سول مل�ستخدمي موارد احلو�سبة ال�سحابية 
ا�ستنادا اإلى بيانات التعريف املخ�س�سة، خدمات اأمن الكمبيوتر، وحتديدا تقييد الو�سول 
اإلى �سبكات احلا�سوب وبوا�سطتها اإلى مواقع الويب وو�سائط االإعالم غري املرغوب فـيها 
عتاد  حتليل  وحتديدا  الكمبيوتر،  )خدمات  حا�سوبية  برامج  ت�سميم  منها(،  وانطالقا 
احلا�سوبية  التحتية  والبــــنية  الكمبـــيوتر  و�سبــــكات  الكمبـــيوتر  وبرجميـــات  الكمبيوتــــر 
االفرتا�سية لالآخرين ور�سد اأداء عتاد الكمبيوتر وبرجميات الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر 
بعتاد  املتعلقة  امل�ساكل  وت�سخي�س  لالآخريــن  االفرتا�ســـية  احلا�سوبـــية  التحتـــية  والبنيـــة 
احلا�سوبيـــة  التحـــتية  والبـــنية  الكمبيوتـــر  و�ســــبكات  الكمـــبيوتر  وبرجمـــيات  الكمبيوتـــر 
الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  وبرجميات  الكمبيوتر  عتاد  واإدارة  لالآخرين  االفرتا�سية 
والبنية التحتية احلا�سوبية االفرتا�سية لالآخرين، خدمات احلا�سوب، وحتديدا خدمات 
املعلومات  تكنولوجيا  فـي جمال  اال�ست�سارات احلا�سوبية  الت�سخي�س احلا�سوبي وخدمات 
املبا�سر  احلقيقي  الوقت  فـي  االت�سال  بتمكني  املتعلقة  احلا�سوب  برجميات  وا�ست�سارات 
)اون-الين((، حتديث برامج حا�سوب )خدمات الكمبيوتر حتديدا اإن�ساء جمتمع املبا�سر 
)اون-الين( للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة فـي املناق�سات واحل�سول على تعليقات من 
وتبادل  االجتماعية  ال�سبكات  فـي  وامل�ساركة  افرتا�ســـية  جمتمـــعات  وت�سكيـــل  اأقرانهـــم 
وتهديداتها  احلوا�سيب  فـريو�سات  عن  الك�ســـف  حتديـــدا  احلا�ســـوب  خدمـــات  امل�ستنـــدات، 
البيانات  وا�ستعادة  البيانات  فقدان  ومنع  وتوثيقها  البيانات  وت�سفـري  واإزالتها  وحجبها 
واإدارتها  وحتليلها  وت�سفـيتها  االإلكرتونية  االت�ســاالت  عـــن  والك�ســــف  ال�ســـبكات  وتاأميــن 
االأمنية  واال�ست�سارات  االإلكرتونيـــة  للبيــــانات  االحتياطــــي  الن�ســـخ  وخدمــــات  وحظرهـــا 
احلا�سوبية فـي جمال امل�سح ال�سوئي واختبار اخرتاق احلوا�سيب وال�سبكات لتقييم مدى 
�سعف اأمن املعلومات، خدمات الكمبيوتر حتديدا ت�سفـية ر�سائل الربيد االإلكرتوين غري 
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املرغوب فـيها(، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب )خدمات الكمبيوتر 
حتديدا ا�ست�سافة مرافق الويب املبا�سرة )اون-الين( لالآخرين الإن�ساء ال�سبكات الال�سلكية 
ومراقبتها واإدارة امل�ستخدمني وتطبيق حتديثات الربجميات وو�سع حدود لعر�س النطاق 
الكمبيوتر  خدمات  التجارية،  العالمات  ذات  التعريف  �سفحات  على  واحلفاظ  الرتددي 
وحتديدا ا�ست�سافة واإدارة وتوجيه برجميات الكمبيوتر لالآخرين، خدمات احلماية من 
اخلدمات  ال�سحابية،  احلو�سبة  جمال  فـي  اال�ست�سارية  اخلدمات  الكمبيوتر،  فـريو�سات 
اال�ست�سارية فـي جمال ت�سميم واختيار وتنفـيذ واإدارة وا�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر واأنظمة 
 ،)SaaS( كخدمة  الربجميات  جمال  فـي  اال�ست�سارية  اخلدمات  لالآخرين،  الربجميات 
خدمات احلو�سبة ال�سبابية حتديدا توفـري اأنظمة حا�سوبية افرتا�سية وبيئات حا�سوبية 
للحو�سبة  حتتية  كبنية  التطبيقات  وخدمات  احلو�سبة  موارد  فـيها  توزع  افرتا�سية 
الالمركزية(، تاأجري برامج حا�سوب )خدمات املعلومات، املقدمة من خالل تقارير ميكن 
الو�سول اإليها عرب �سبكة حا�سوبية عاملية، وتوفر معلومات اإح�سائية عن ر�سائل االإنرتنت 
املعلومات،  نظم  اإدارة  فـي  ال�سبكية ال�ستخدامها  االت�ساالت  الكبرية احلجم وغريها من 
البنية التحتية كخدمة )IaaS(، خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS( وحتديدا ا�ست�سافة 
الربجميات واملن�سات ال�سحابية جلمع البيانات من اآلة اإلى اآلة وتو�سيلها ونقلها وحتليلها 
من وبني االأجهزة والتطبيقات و�سبكات الكمبيوتر املت�سلة، خدمات البنية التحتية كخدمة 
وتوفـري  وتخزين وحتليل  ال�سحابية جلمع  واملن�سات  الربامج  ا�ست�سافة  )IaaS( حتديدا 
ا�ستخبارات اأعمال اإنرتنت االأ�سياء )IoT(، خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS( حتديدا 
ون�سرها  اآلة  اإلى  اآلة  من  التطبيقات  لتطوير  ال�سحابية  واملن�سات  الربجميات  ا�ست�سافة 
احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع  واإدارتها(،  ومراقبتها  وت�سغيلها  اإعداداتها  وترتيب  وتركيبها 
)خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS(حتديدا ا�ست�سافة الربجميات واملن�سات ال�سحابية 
لل�سبكات من اآلة اإلى اآلة لتو�سيل البيانات واإدارة االأجهزة وترتيب اإعداداتها وتوفـري واإدارة 
 )IaaS( كخدمة  التحتية  البنية  خدمات   ،)IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  باأجهزة  والتحكم  ودمج 
وتنقلها بني  البيانات  التــي توجه  ال�سحابــية  واملنـــ�سات  ا�ست�ســـافة الربجمـــيات  حتديـــدا 
 )IaaS( االأجهزة والتطبيقات ومن�سات البيانات املت�سلة، خدمات البنية التحتية كخدمة
حتديدا ا�ست�سافة برجميات تو�سيل وت�سغيل واإدارة اأجهزة اإنرتنت االأ�سياء، خدمات البنية 
االأجهزة  واإدارة  وت�سغيل  تو�سيل  برجميات  ا�ست�سافة  حتديدا   )IaaS( كخدمة  التحتية 
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)خدمات  حا�سوب  برامج  �سيانة  ال�سلكية(،  اأو  الال�سلكية  ال�سبكات  عرب  بال�سبكة  املت�سلة 
البنية التحتية كخدمة )IaaS(حتديدا ا�ست�سافة الربجميات الأمن البيانات ور�سد وحتليل 
)IaaS( وحت�سني اأداء �سبكات الكمبيوتر وتطبيقات الويب، خدمات البنية التحتية كخدمة

ال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات  احلا�سوب  �سبكات  لت�سميم  الربجميات  ا�ست�سافة  حتديدا 
والال�سلكية وتخطيطها وتزويدها وت�سغيلها وحت�سينها، خدمات البنية التحتية كخدمة 
لالأعمال  البيانية  التحليالت  برجميات  لعر�س  الربجميات  ا�ست�سافة  حتديدا   )IaaS(
وال�سبكات الإدارة �سبكات الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية وتوفـري اأمن 
اأداء ال�سبكة وجمع وحتليل بيانات ا�ستخدام ال�سبكة وبيانات امل�ستخدم  البيانات ومراقبة 
)IaaS(حتديدا  كخدمة  التحتية  البنية  خدمات  العمالء،  ون�ساط  والتطبيق  واجلهاز 
ا�ست�سافة الربجميات الإدارة التطبيقات من اآلة اإلى اآلة وال�سبكات من اآلة اإلى اآلة(، حتليل 
الربجميات  ا�ست�سافة  )IaaS(حتديدا  كخدمة  التحتية  البنية  )خدمات  حا�سوب  اأنظمة 
جمال  فـي  االإنرتنت  على  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  لتوفـري 
ات�ساالت �سبكات احلا�سوب حتديدا الربجميات امل�ستخدمة فـي ت�سميم �سبكات احلو�سبة 
ال�سحابية وتنفـيذها وت�سغيلها، خدمات البنية التحتية كخدمة )IaaS( حتديدا ا�ست�سافة 
 )IaaS( الربجميات ال�ستخدامها فـي التحليالت احلدية، خدمات البنية التحتية كخدمة
التي توفر اال�ستخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل املبا�سر )اون-الين( لتمكني 
والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  خدمات  ومقدمي  البيانات  ومراكز  االأعمال  موؤ�س�سات 
لن�ســـر برجمـــيات وخدمـــات الـــ�سبكة واإدارتـــها وا�ستكـــ�ساف االأخطـــاء واإ�ســالحها وتتبعها 
وحت�سينها، تركيب و�سيانة واإ�سالح مكونات برجميات الكمبيوتر للبنية التحتية للحو�سبة 
واجلمع  الر�سد  حتديدا  االإنرتنت  اأمن  )خدمات  حا�سوب  اأنظمة  ت�سميم  االفرتا�سية(، 
على ال�سعيد العاملي للمعلومات اال�ستخبارية املتعلقة باالأمن ال�سيرباين فـي �سياق جمع 
ال�سارة،  والربامج  ال�سيربانية  التهديدات  عن  احلوا�سيب  �سبكات  من  املعلومات  ون�سر 
مراقبـــة اأنظـــمة الكمبيوتـــر الأغـــرا�س اأمنيـــة علـــى �ســـكل حمايــة البيانات واملعلومات من 
الو�سول غري امل�سرح به، برجميات غري قابلة للتنزيل ومن�سة �سحابية جلمع البيانات من 
اآلة اإلى اآلة وتو�سيلها ونقلها وحتليلها من وبني االأجهزة والتطبيقات و�سبكات الكمبيوتر 
�سحابية جلمع وتخزين وحتليل وتوفـري  للتنزيل ومن�سة  قابلة  املت�سلة، برجميات غري 
االأ�سياء )IoT((، ن�سخ برامج احلا�سوب )برجميات غري قابلة  اإنرتنت  اأعمال  ا�ستخبارات 
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للتنزيل ومن�سة �سحابية لتطوير التطبيقات من اآلة اإلى اآلة ون�سرها وتثبيتها وتكوينها 
وت�سغيلها ومراقبتها واإدارتها، برجميات غري قابلة للتنزيل ومن�سة �سحابية لل�سبكات من 
اآلة اإلى اآلة لتو�سيل البيانات واإدارة االأجهزة والتكوين والتزويد واالإدارة والدمج والتحكم 
االأ�سا�سي  والنظام  للتنزيل  القابلة  غري  الربجميات   ،)IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة  فـي 
ال�سحابي الذي يوجه البيانات وينقلها بني االأجهزة والتطبيقات ومن�سات البيانات املت�سلة، 
اخلدمات  احلدية،  البيانية  التحليالت  فـي  لال�ستخدام  للتنزيل  قابلة  غري  برجميات 
الربيد  بر�سائل  يتعلق  فـيما  االأع�ساء  من  املعلومات  جمع  حتديدا  )اون-الين(  املبا�سرة 
اإلى م�سوؤويل ال�سبكات، اخلدمات  االإلكرتوين غري املرغوب فـيها، واالإبالغ عن املعلومات 
جمال  فـي  احلا�سوب  �سبكات  طريق  عن  املعلومات  توفـري  حتديدا  )اون-الين(  املبا�سرة 
واأمن  ال�سحابية  الت�سبـــيك احلا�سوبـــي و�سبـــكات احلا�ســـوب ونظـــم احلا�ســـوب واحلو�ســبة 
)املن�سة  لالآخرين  االإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  وال�سبكات(،  احلوا�سيب 
كخدمة )PaaS(، خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر 
واملن�سات ال�سحابية جلمع البيانات من اآلة اإلى اآلة وتو�سيلها ونقلها وحتليلها من وبني 
التي   )PaaS( كخدمة  املن�سة  خدمات  املت�سلة  الكمبيوتر  و�سبكات  والتطبيقات  االأجهزة 
ال�سحابية جلمع وتخزين وحتليل وتوفـري  واملن�سات  الكمبيوتر  ت�سم من�سات برجميات 
من�سات  ت�سم  التي   )PaaS( كخدمة  املن�سة  خدمات   ،)IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  اأعمال  ذكاء 
ون�سرها  اآلة  اإلى  اآلة  من  التطبيقات  لتطوير  ال�سحابية  واملن�سات  الكمبيوتر  برجميات 
 )PaaS( وتركيبها وترتيب اإعداداتها وت�سغيلها ومراقبتها واإدارتها، خدمات املن�سة كخدمة
اآلة  اإلى  اآلة  من  لل�سبكات  ال�سحابية  واملن�سات  الكمبيوتر  برجميات  من�سات  ت�سم  التي 
لتو�سيل البيانات واإدارة االأجهزة وترتيب االإعدادات والتزويد واالإدارة والدمج والتحكم 
كخدمة  املن�سة  )خدمات  االإنرتنت  مواقع  تفعيل   ،))IoT( االأ�سياء  اإنرتنت  اأجهزة  فـي 
)PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر واملن�سات ال�سحابية التي توجه البيانات 
كخدمة  املن�سة  خدمات  املت�سلة،  البيانات  ومن�سات  والتطبيقات  االأجهزة  بني  وتنقلها 
)PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة املت�سلة 
بال�سبكة فـي اإنرتنت االأ�سياء، خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات 
الكمبيوتر لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة املت�سلة بال�سبكة عرب ال�سبكات الال�سلكية اأو 
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ال�سلكية، خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر الأمن 
حتميل  الويب(،  وتطبيقات  الكمبيوتر  �سبكات  اأداء  وحت�سني  وحتليل  وملراقبة  البيانات 
برامج حا�سوبية )خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر 
 )PaaS( الإدارة التطبيقات من اآلة اإلى اآلة وال�سبكات من اآلة اإلى اآلة، خدمات املن�سة كخدمة
التي ت�سم من�سات برجميات الكمبيوتر لتوفـري برجميات التحليالت البيانية لالأعمال 
وال�سبكات الإدارة �سبكات الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية وتوفـري اأمن 
اأداء ال�سبكة وجمع وحتليل بيانات ا�ستخدام ال�سبكة وبيانات امل�ستخدم  البيانات ومراقبة 
واجلهاز والتطبيق ون�ساط العمالء، خدمات املن�سة كخدمة )PaaS( التي ت�سم من�سات 
على  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  لتوفـري  حا�سوبية  برجميات 
االإنرتنت فـي جمال ات�ساالت �سبكات احلا�سوب حتديدا الربجميات املعدة لال�ستخدام فـي 
ت�سميم �سبكات احلو�سبة ال�سحابية وتنفـيذها وت�سغيلها(، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب 
التي ت�سمل من�سات برجميات   )PaaS( املن�سة كخدمة املادي )خدمات  التحويل  بخالف 
 )PaaS( الكمبيوتر ال�ستخدامها فـي التحليالت البيانية احلدية، خدمات املن�سة كخدمة
التي ت�سمل برجميات لت�سميم �سبكات الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية 
توفر  التي   )PaaS( كخدمة  املن�سة  خدمات  وحت�سينها،  وت�سغيلها  وتزويدها  وتخطيطها 
اال�ستخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة للتنزيل املبا�سر )اون-الين( لتمكني موؤ�س�سات 
ن�سر  من  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  خدمات  ومقدمي  البيانات  ومراكز  االأعمال 
برجميات وخدمات ال�سبكة واإدارتها وا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها وتتبعها وحت�سينها، 
توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل الإدارة وتوجيه ومراقبة 
اأداء ال�سبكة واإجراء ت�سخي�سات ال�سبكة والك�سف  حركة ال�سبكة والو�سول اإليها وحت�سني 
االأداء  وحتليالت  ال�سبكة  اأمن  عن  واالإبالغ  ال�سبـــكة،  وتهديـــدات  الــــ�سارة  الربامـــج  عـــن 
مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  )توفـري  احلا�سوبية  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  البيانية(، 
)اون-الين( غري قابلة للتنزيل الإدارة قواعد البيانات، توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة 
احلو�سبة  بيئات  فـي  املوجودة  البيانات  اأمن  ل�سمان  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين( 
ال�سحابية، توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل للتحليالت 
كمبيوتر  برجميات  توفـري  االإنرتنت،  وحركة  الويب  ملوقع  املوقع  على  القائمة  البيانية 
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اأو و�سع تقارير عن معلومات  اأو حتليل  للتنزيل ملراقبة  مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة 
ال�سبكة وبياناتها واحلركة عليها، توفـري برامج كمبيوتر غري قابلة للتنزيل املبا�سر )اون-
الين( الأمن ال�سبكات والربيد االإلكرتوين واأمن الويب والتحكم االآمن فـي الو�سول اإلى 
الكمبيوتر وحتديد هوية امل�ستخدم والت�سفـري واإدارة االأمن من خالل مراقبة اأو حتليل اأو 
)توفـري  ال�سبكة  خادمات  تاأجري  وحركتها(،  وبياناتها  ال�سبكة  مبعلومات  تقرير  و�سع 
برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل لتح�سني موارد نظام الكمبيوتر 
وتوافره من خالل مراقبة اأو حتليل اأو و�سع تقرير مبعلومات ال�سبكة وبياناتها وحركتها، 
فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  توفـري 
الك�سف عن اخرتاقات ال�سبكات والربامج ال�سارة ومنعها وللتحكم فـي و�سول م�ستخدمي 
وبياناتها  ال�سبكة  معلومات  ر�سد  خالل  من  ال�سبكة  �سيا�سات  والإنفاذ  واإدارته  ال�سبكة 
واحلركة عليها اأو حتليلها اأو و�سع تقرير بها، توفـري من�سات برجميات حا�سوبية مبا�سرة 
)اون-الين( غري قابلة للتنزيل لتحديد موقع الربامج ال�سارة امل�ستبه فـيها التي ت�ستهدف 
الفـريو�سات  من  الوقاية  خدمات  ومعاجلتها(،  وقيا�سها  وتقييمها  احلو�سبة  اأجهزة 
توفر  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  )توفـري  احلا�سوبية 
املراقبة والتحليل والتدقيق واالإدارة والك�سف عن املعلومات والبيانات احل�سا�سة املوجودة 
فـي بيئات احلو�سبة ال�سحابية لتطبيقات الكمبيوتر والهاتف املحمول ومن�سات الكمبيوتر 
والهاتف املحمول وواجهات امل�ستخدم املتعلقة بها وت�سنيفها وحمايتها وو�سع تقرير بها 
الأجهزة  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  برجميات  توفـري  وتاأمينها، 
�سبكات  اإلى  االإنرتنت  عرب  بعد  عن  الو�سول  لتاأمني  املحمولة  واالأجهزة  الكمبيوتر 
للتنزيل  قابلة  )اون-الين( غري  توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة  الكمبيوتر اخلا�سة، 
الإن�ساء عرو�س تقدميية متعددة الو�سائط املوزعة عرب االإنرتنــت والهاتـــف علـــى العديـــد 
من امل�ساركني وحتريرها وت�سليمها ومراقبتها، توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-
الين( غري قابلة للتنزيل ملراكز البيانات ال�ستخدامها فـــي جمـــع بيانـــات �سبـــكات احلا�ســـوب 
فـي  بحث  اأجهزة  توفـري  بها(،  تقرير  وو�سع  وحتليلها  والال�سلكية  ال�سلكية  واالت�ساالت 
االإنرتنت )توفـري برجميات كمبيوتر مبا�سرة )اون-الين( غري قابلة للتنزيل للك�سف عن 
عليها  وامل�سادقة  البيانات  وت�سفـري  واأمتتتها  وحظرها  وتهديداته  الكمبيوتر  فـريو�سات 
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ومنع فقدان البيانات وا�ستعادة البيانات وتاأمني ال�سبكات واكت�ساف االت�ساالت االإلكرتونية 
)اون-الين(  مبا�سرة  كمبيوتر  توفـري برجميات  واإدارتها وحظرها،  وت�سفـيتها وحتليلها 
توفـري  متعددة،  برجمية  لتطبيقات  البيني  الت�سغيل  قابلية  لت�سهيل  للتنزيل  قابلة  غري 
افرتا�سية  خا�سة  �سبكة  لت�سغيل  للتنزيل  قابلة  غري  )اون-الين(  مبا�سرة  برجميات 
)VPN(، توفـري معلومات ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها مبا�سرة )اون-الين( فـيما يتعلق 
حتــــديدا  االأمنــــية  التهديدات  اإدارة  اأنظمة  توفـري  الكمبيوتر،  وبرجميات  عتاد  مب�ساكل 
ر�ســـد وتتــــبع نقاط ال�سعف وامل�ساكل االأمنية فـي منتجات برجميات الكمبيوتر واالإنرتنت 
و�سبكات الكمبيوتر(، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد )تقدمي خدمات الدعم 
ت�سخي�س  �سكل  على  واإ�سالحها  االأخطاء  ا�ستك�ساف  حتديدا  للربجميات  التكنولوجي 
م�ساكل عتاد وبرجميات الكمبيوتر وا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات فـي جماالت برجميات 
الكمبيوتر وتطوير وا�ستخدام عتاد الكمبيوتر وا�ستخدام معدات الت�سبيك وت�سميم �سبكات 
البيانات  ال�سحابي وت�سميم مراكز  ال�سبكات واالأمن  الكمبيوتر وت�سميم التخزين واأمن 
وحتليالتها البيانية، تقدمي اال�ست�سارات الفنية فـيما يتعلق بعتاد الكمبيوتر وبرجميات 
الكمبيوتر ومعدات الت�سبيك احلا�سوبي واأنظمة االت�ساالت الهاتفـية ومعدات االت�ساالت 
وت�سميم  االت�ساالت  واأنظمة  االإنرتنت  بروتوكول  عرب  واملهاتفة  والال�سلكية  ال�سلكية 
والال�سلكية،  ال�سوتية  واالت�ساالت  ال�سبكات  واأمن  التخزين  وت�سميم  الكمبيوتر  �سبكات 
توفـري املعلومات الفنية فـي جمال تطبيقات برجميات الكمبيوتر(، خدمات ا�ست�سارية فـي 
البيانية  التحليالت  التكنولوجية فـي جمال  املعلومات  االإنرتنت )توفـري  ت�سميم مواقع 
لربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  ال�سخمة،  البيانات  ذات  الكمبيوتر  �سبكات  الأمن 
وت�سخي�س  ومنذجة  ومراقبة  وحت�سني  واإدارة  لن�سر  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر 
واإ�سالح وحتليل وحل امل�سكالت واكت�ساف وا�ستخدام اأنظمة ت�سغيل متعددة ال�ستخدامها 
للحو�سبة  التحتية  والبنية  الكمبيوتر  و�سبكات  الكمبيوتر  برجميات  الكمبيوتر  عتاد  مع 
االفرتا�سية، توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربجميات الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل الكت�ساب 
لربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري  التقدميي،  املعرفة  وعـــر�س  ومعاجلتـــها  املعرفـــة 
الكمبيوتر غري القابلة للتنزيل ال�ستخدامها فـي ن�سر واإدارة وحت�سني ومراقبة ومنذجة 
عتاد  ومكونات  موارد  وا�ستخدام  واكت�ساف  امل�سكالت  وحل  وحتليل  واإ�سالح  وت�سخي�س 
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وبرجميات الكمبيوتر و�سبكات االت�ساالت ولتمكني االأداء الوظيفـي عرب املن�سات لل�سركات(، 
الربجميات كخدمات SaaS، )توفـري اال�ستخدام املوؤقت لربجميات الكمبيوتر غري القابلة 
املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل 
والهواتف املحمولة واالأجهزة الرقمية واالآالت االفرتا�سية واالأجهزة االفرتا�سية وغريها 
لهذه  احلو�سبة  موارد  وحت�سني  وتعزيز  الإدارة  املتنقلة  واالت�ساالت  احلو�سبة  اأجهزة  من 
االأجهزة، توفـري اال�ستخدام املوؤقت للربجميات املبا�سرة )اون-الين( غري القابلة للتنزيل 
لتمكني موؤ�س�سات االأعمال ومراكز البيانات ومقدمي خدمات االت�ساالت من ن�سر برجميات 
توفـري  وحت�سينها،  وتتبعها  واإ�سالحها  االأخطاء  وا�ستك�ساف  واإدارتها  ال�سبكة  وخدمات 
جمال  فـي  للتنزيل  القابلة  غري  )اون-الين(  املبا�سرة  للربجميات  املوؤقت  اال�ستخدام 
ات�ساالت �سبكات احلا�سوب حتديدا الربجميات امل�ستخدمة فـي ت�سميم وتنفـيذ وت�سغيل 
اال�ستخدام  )توفـري  املعلومات  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة  ال�سحابية(،  احلو�سبة  �سبكات 
ال�سور  حتميل  لتمكني  )اون-الين(  املبا�سر  للتنزيل  القابلة  غري  للربجميات  املوؤقت 
خدمات  ونقلها،  وحتريرها  وعر�سها  ون�سرها  الب�سرية  ال�سمعية  وامل�سنفات  والفـيديو 
الربجميات كخدمة )SaaS(، خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات 
االت�ساالت  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  الإدارة  وال�سبكات  لالأعمال  البيانية  التحليالت 
بيانات  وحتليل  وجمع  ال�سبكة  اأداء  ومراقبة  البيانات  اأمن  وتوفـري  والال�سلكية  ال�سلكية 
خدمات  العمالء،  ون�ساط  والتطبيقات  واالأجهزة  امل�ستخدم  وبيانات  ال�سبكة  ا�ستخدام 
االأجهزة  واإدارة  وت�سغيل  لتو�سيل  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات 
ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  االأ�سياء،  اإنرتنت  فـي  بال�سبكة  املت�سلة 
اأو  برجميات لتو�سيل وت�سغيل واإدارة االأجهزة املت�سلة بال�سبكة عرب ال�سبكات الال�سلكية 
ال�سلكية(، ا�ست�سافة اخلدوم )خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات 
ال�سلكية  واالت�ساالت  الكمبيوتر  �سبكات  بيانات  جمع  فـي  ال�ستخدامها  البيانات  ملراكز 
ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  عنها،  واالإبالغ  وحتليلها  والال�سلكية 
وتطبيقات  الكمبيوتر  �سبكات  اأداء  وحت�سني  وحتليل  وملراقبة  البيانات  الأمن  برجميات 
�سبكات  لت�سميم  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  الويب، 
وت�سغيلها  وتوفـريها  وتخطيطها  والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات  الكمبيوتر 
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وحت�سينها، خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات لتمكني امل�ستخدمني 
من التوا�سل والتعاون وم�ساركة �سا�سات الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املكتبية والبيانات 
وامل�ستندات االإلكرتونية والفـيديو والتطبيقات عرب االإنرتنت(، ن�سخ احتياطية للبيانات 
لتمكني  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجمــــيات  )خدمات  املوقع  خارج 
امل�ستخدمــــني مــــن حتـــديد مـــدى توفر امل�ستخدمني االآخرين ودمج دفاتر العناوين والتقوميات 
االإلكرتونية، خدمات الربمـــجيات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات لت�سهيل خدمات 
والربيد  الفورية  والر�سائل  الو�سائط  متعددة  الفـيديو  وموؤمترات  بعــد  عـــن  املوؤمترات 
خدمات   ،)VOIP( االإنرتنت  بروتوكول  عرب  ال�سوتية  االت�ساالت  وخدمات  االإلكرتوين 
لتطبيقات  البيني  الت�سغيل  لت�سهيل  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات 
الإدارة  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  متعددة،  برجمية 
 )SaaS( التطبيقات من اآلة اإلى اآلة وال�سبكات من اآلة اإلى اآلة، خدمات الربجميات كخدمة
التي ت�سمل برجميات ملراقبة وت�سخي�س وحت�سني اأداء تطبيقات الويب وال�سبكة(، تخزين 
اإلكرتوين للبيانات )خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات جلدولة 
واإدارة التقوميات وجهات االت�سال واالجتماعات املبا�سرة )اون-الين( واملوؤمترات الهاتفـية 
لنقل  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS( كخدمة  الربجميات  خدمات  الفـيديو،  وموؤمترات 
املعلومات والفـيديو وال�سوت واملحتوى ال�سمعي واملحتوى عرب �سبكة معلومات حا�سوبية 
عاملية، خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل برجميات ال�ستخدامها من قبل 
االآخرين الأغرا�س اأمن البيانات من خالل توفـري التوثيق، خدمات الربجميات كخدمة 
عـــرب  وتخزينــــها  وحتريرها  واإدارتها  امل�ستندات  لعر�س  برجميات  ت�سمل  التي   )SaaS(
�سبــــكات الكمبيوتـــر(، توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق 
الربجميات  ا�ست�سافة  حتديدا   )SaaS( كخدمة  الربجميات  )خدمات  االإنرتنت  مواقع 
ال�ستخدامها من قبل االآخرين للك�سف عن عمليات اخرتاق �سبكات الكمبيوتر والربامج 
ومنع  وتوثيقها  البيانات  وت�سفـري  واإزالتها  وحظرها  والتهديدات  والفـريو�سات  ال�سارة 
االإلكرتونية  االت�ساالت  واكت�ساف  ال�سبكات  وتاأمني  البيانات  وا�ستعادة  البيانات  فقدان 
وت�سفـيتها وحتليلها واإدارتها وحظرها، خدمات الربجميات كخدمة )SaaS( التي ت�سمل 
برجميات توفر املراقبة والتحليل والتدقيق وحتليالت �سلوك امل�ستخدم والتحليل اجلنائي 
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االأمني واإدارة املخاطر والبيانات ومنع فقدان البيانات وحماية البيانات ال�سحابية واكت�ساف 
على  وتاأمينها  بها  تقرير  وو�سع  احل�سا�سة  املعلومات  ت�سنيف  اإلى  باالإ�سافة  التهديدات 
اأجهزة الكمبيوتر وتطبيقات ومن�سات الهاتف املحمول وتقدمي هذه املعلومات احل�سا�سة 
فـي واجهة م�ستخدم �سهلة الفهم(، احلو�سبة ال�سحابية )خدمات الدعم التقني ل�سبكات 
وموؤمترات  احلا�سوب  �سبكات  حلول  اإدارة  وخدمات  الفـيديو  موؤمترات  وحلول  احلا�سوب 
الفـيديو حتديدا ا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها على �سكل ت�سخي�س امل�ساكل املتعلقة بنظم 
موؤمترات الفـيديو وبرجميات ال�سبكات احلا�سوبية ور�سد نظم �سبكات احلا�سوب الأغرا�س 
الدعم التقني، خدمات الدعم التقني للعمالء حتديدا خدمات مكتب اخلدمة على مدار 
ال�ساعة وطيلة اأيام االأ�سبوع اأو خدمات مكتب امل�ساعدة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واأنظمة الت�سغيل واأنظمة قواعد البيانات وتطبيقات الويب، خدمات الدعم التقني للعمالء 
حتديدا تن�سيب واإدارة وا�ستك�ساف االأخطاء واإ�سالحها لتطبيقات الويب وقواعد البيانات، 
خدمات الدعم التقني للعمالء حتديدا خدمات اإدارة البنية التحتية عن بعد وفـي املوقع 
للحو�سبة  اخلا�سة  والتطبيقات  املعلومات  تكنولوجيا  اأنظمة  واإدارة  وتوجيه  لر�سد 
)خدمات  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات  ال�سحابية(، 
الويب  واأمن  االإلكرتوين  والربيد  والبيانات  الكمبيوتر  جماالت  فـي  التقني  الدعم 
وال�سبكات حتديدا مراقبة اأنظمة ال�سبكات لالأغرا�س التقنية واأمن احلا�سوب وا�ستك�ساف 
االأخطاء واإ�سالحها على �سكل ت�سخي�س م�ساكل العتاد والربجميات احلا�سوبية، خدمات 
واإ�سالحها  احلا�سوب  وبرجميات  عتاد  م�ساكل  اأخطاء  ا�ستك�ساف  حتديدا  التقني  الدعم 
احلا�سوب  ب�سبكات  املتعلقة  امل�ساكل  ت�سخي�س  �سكل  على  واإ�سالحها  االأخطاء  وا�ستك�ساف 
والبنية التحتية للحو�سبة االفرتا�سية، خدمات الدعم التقني حتديدا ا�ستك�ساف اأخطاء 
والهاتف  االإلكرتوين  والربيد  )اون-الين(  مبا�سرة  املقدمة  احلا�سوب  م�ساكل برجميات 
واإ�سالحها، امل�سورة التقنية املقدمة مل�ستخدمي االإنرتنت عن طريق خط �ساخن للدعم، 
و�سبكات  الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  وبرجميات  الكمبيوتر  عتاد  ب�ساأن  والت�ساور 
فـي جمال  اال�ست�سارة  واالإنرتنت(، خدمات  )االإنرتانيت(  الداخلية  وال�سبكات  الكمبيوتر 
التكنولوجيا، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات اال�ست�سارة فـي 
جمال االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي، مراقبة 
موقع  على  للمعلومات  فهر�س  وت�سميم  اإن�ساء  االأعطال،  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم 
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اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات،خدمات اال�ست�سارة فـي جمال االأمن 
البيانات،  ت�سفـري  خدمات  البيانات،  اأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  االإنرتنت،  على 
مراقبة  ت�سريح،  بدون  للبيانات  اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة 
االإنرتنت،  طريق  عن  الهوية  �سرقة  عن  للك�سف  ال�سخ�سية  الهوية  ملعلومات  اإلكرتونية 
مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�سف عن الغ�س عن طريق االإنرتنت، 
.)PaaS( تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي�سكو تكنولوجي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 170 و�ست تا�سمان درايف، �سان هوزيه، كاليفورنيا 95134، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156455
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدفع،  وخدمات  املالية  املعامالت  والدفع،  التمويل  من�سة  )خدمات  املق�سطة  القرو�س 
والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  بيع  اإعادة  وامل�سرفـية، خدمة  والنقدية  املالية  اخلدمات 
املرتبطــة باالت�ســاالت  الهــواء  ال�سم�سرة اخلا�سة بوقـت احلديــث علــى  وحتديدا خدمات 
ال�سلكية والال�سلكية، خدمات الدفع عرب الهاتف الال�سلكي وحتديدا خطط اأ�سعار الهواتف 
التاأمني،  ا�ست�سارات  املالية،  االإدارة  ال�سرافة،  �سريفة،  ال�سم�سرة،  الال�سلكية(،  املحمولة 
معاجلة عمليات الدفع ببطاقات االئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، حتويل 

االأموال اإلكرتونيا،املعلومات املالية، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة، �سريفة �سبكية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوند بيت�س انف�ست ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز دبي املايل العاملي، وحدة 408، م�ستوى 4، انديك�س تاور، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153535

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والربامج  واالأفالم  الق�سرية  االأفالم  وتوزيع  اإنتاج  ترفـيهية،  )خدمات  الت�سلية  خدمات 

االإذاعية والتلفزيونية وبرامج الويب، خدمات االإنتاج وما بعد االإنتاج للمحتوى الرتفـيهي 

وب�سرية  �سمعية  واأعمال  ووبكا�ست  تلفزيونية  وبرامج  اأفالم  توفـري  املتعددة،  للو�سائط 

والفـيديو  ال�سوت  ت�سجيالت  اإنتاج  االإنرتنت،  للتنزيل عرب  قابلة  وو�سائـــط متعددة غري 

والو�سائـــط املتعددة، توفـيـــر االألعــاب االإلكرتونيــــة واحلا�ســوبية واألعاب الفـيديو املبا�سرة 

)اون-الين(، خدمات األعاب قاعات الت�سلية االفرتا�سية، خدمات األعاب الواقع االفرتا�سي، 

االفرتا�سي  الواقع  توفـري  وحتديدا  الرتفـيهية  اخلدمات  االإلكتــــروين،  الن�ســـر  خدمـــات 

والتجارب،  واملحتوى  واالألعاب  املختلط  الواقع  فـي  التفاعلي  والرتفـيه  املعزز  والواقع 

والواقع  )اون-الين(  املبا�سر  االفرتا�سي  الواقع  توفـري  وحتديدا  الرتفـيهية  اخلدمات 

املعزز وبيئات الواقع املختلط، اإنتاج فـيديوهات الواقع االفرتا�سي والواقع املعزز والواقع 

املختلط الأغرا�س ترفـيهية، خدمات االإنتاج والن�سر الرتفـيهي للو�سائط املتعددة، تنظيم 
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ا�ستوديوهات  املعار�س والفعاليات واملوؤمترات لالأغرا�س الرتفـيهية والثقافـية(، خدمات 

�سناعة االأفالم ال�سينمائية، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، ن�سر الن�سو�س 

خالف ن�سو�س الدعاية واالإعالن، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، ن�سر الكتب، 

تنظيم  التلفزيوين،  الرتفـيه  املنوعات،  عرو�س  تقدمي  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج 

واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، معلومات عن الرتفـيه، 

تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية، عر�س متثيليات حية، التدريب العملي عر�س، 

الندوات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  واإدارة احللقات  تنظيم  الت�سجيل،  ا�ستديوهات  خدمات 

تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، ن�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية على االإنرتنت، الن�سر 

املكتبي االإلكرتوين، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب، توفـري املطبوعات 

متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  املو�سيقى  توفـري  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  االإلكرتونية 

للتنزيـــل، توفـيــــر الفـيديوهـــات غيــر ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري االأفالم غري 

القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية 

غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيب فاونداي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وايتهال ت�سامربز، ط. 2 وايتهال هاو�س، 238 نورث ت�سر�س �سرتيت، 

�س.ب: 31489، كاي واي1-1206، جورج تاون، غراند كامين، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112064

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج وم�ستلزمات احلا�سب اآلآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآلأعمال  التجارية لقطع غيار احلا�سب اآلآيل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2017/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133659

فـي الفئة من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأر�ض حموت احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2019/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135823

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل جميع اأنواع املالب�ض واملن�سوجات )الغ�سيل وكي املالب�ض(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة الدار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2020/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145354

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بيع اآلأدوات ال�سحية وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز طائر العنقاء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152225

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عطر العامرات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153564

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ميار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155425

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اآلأكواب الورقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد �سامل �سعيد �سليمان ال�سبلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155464

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق، عر�ض �سلع على و�سائل اآلإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ابن باجى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155755

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الكر�ستاآلت والتحف بلور اأواين زجاجية، مباخر للطيب اأو العطور، كوؤو�ض، زجاجات، 

اأطقم قهوة اأواين مائدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سذى اخلليج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/6/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تطبيق اإلكرتوين خلدمات ال�سركة وعر�ض ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبناء الرو�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157919

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاآلت اآل�سترياد والت�سدير)ا�سترياد وت�سدير ال�سلع وبيعها باجلملة لالأ�سواق 

الكبرية واملوقع اآلإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية ملا وراء البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158171

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآلإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ح�سن للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158213

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجه اجلديد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158217

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

علب من الورق اأو الورق املقوى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طوي احلجر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159024

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة �سداد لنظام الدفع اآلإلكرتوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159141

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قطع  بيع  البطاريات،  بيع  للمركبات،  اجلديدة  الغيار  قطع  بيع  امل�ستعملة،  املركبات  بيع 

الغيار امل�ستعملة للمركبات، بيع اآلإطارات ولوازمها، بيع املركبات اجلديدة، البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للزيوت وم�ستقاتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التنقل لل�سيارات �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/10/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159237

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحراء الزرقاء الوطنية �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159453

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عوف عبدالرحمن الزعابي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159475

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل بن �سعيد �سامل الروا�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159536

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تقدم  التي  املقاهي  اأ�سا�سي،  ب�سكل  م�سروبات  تقدم  التي  املقاهي  الع�سائر،  بيع  حمالت 

وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساعفة للتجارة وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159777

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأحمد بن مو�سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159788

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات طب اآلأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159819

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع ال�ساعات، واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء ال�سيب املتاألقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159893

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منارة اآ�سيا للتجارة واملقاوآلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159899

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاآلت الدعاية واآلإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكوارك لتكنولوجيا احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160036

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور، �سنع الزيوت العطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرامي�ض للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/26
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160038

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع قطع غيار ال�ساحنات واملحركات الثقيلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سم�ض الدين والكيومي العاملية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160039

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

لل�سرياميك  املتخ�س�سة  املتاجـــر  فـي  بالتجزئـــة  البيـــع  ومتديداتهــــا،  ال�سحيــــة  لالأدوات 

والبالط والرخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيداء الظاهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160044

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحراء النفود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160045

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العقارات وال�سقق  العقارات، مكاتب  اإدارة  العقارات،  العقارات، خدمات وكاآلت  تاأجري 

ال�سكنية، تاأجري املكاتب عقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآلإدارة العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160046

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فرق الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160048

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح  ور�ض  التجميد  معدات  واإ�سالح  تركيب  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذهب ال�سفاف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

-214-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160061

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات التحليل الطبي آلأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة جمان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160065

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

باحلا�سوب، برجميات  اأجهزة ملحقة  احلا�سوب،  آلأجهزة  مفاتيح  لوحات  اأجهزة حا�سوب، 

حا�سوب م�سجلة، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، م�سغالت اآلأقرا�ض آلأجهزة 

احلا�سوب، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجل�سا�ض للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160075

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة اآلجتماعات، تنظيم املعار�ض 

لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، تنظيم واإدارة ور�سات العمل 

تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآلأثر التوعوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160076

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل ال�سرقية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160077

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سخاء اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160078

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح و�سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عامر �سعيد احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160079

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو م�ساري املخيني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160080

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ض)اآلأمن وال�سالمة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سعود ل�سيانة حقول النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160081

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ات�ساآلت آل�سلكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مهد خلدمات اآلأقمار ال�سناعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160082

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: �سلمى الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160083

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأرزاق املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160084

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع و�سراء املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ريان ال�سبحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160086

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تدريب احليوانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوت�ض الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160087

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سوؤون العقارية)التطوير العقاري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اآلأركان للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160088

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآل�ست�سارات املعمارية، الهند�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ض تي اي لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160089

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العناية باجللود املدبوغة وتنظيفها واإ�سالحها، تنظيف النوافذ، العناية بالفراء وتنظيفه 

واإ�سالحه، تلميع املركبات، التلميع بالورني�ض، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآلأ�سطورة للت�ساميم احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160090

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت احلارة القدمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160091

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سروبات الفاكهة، ع�سائر الفاكهة، �سراب ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة العفـيفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160092

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، قطع حلوى حلويات،)بيع احللوى العمانية(، �سو�ض حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو مالك املعويل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160115

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي وخدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املزايا الربونزية ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160354

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة  الكهربائية،  اآلأجهزة  واإ�سالح  تركيب 

اآلإنذار �سد احلريق، تركيب واإ�سالح اأجهزة اآلإنذار �سد ال�سرقة، خدمة التمديدات حتت 

اآلأر�ض، خدمات الكهربائيني، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ه�سبة النيل الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160360

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�ض بالبخار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن حمد بن �سيف الزعابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160361

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املتاجر  عر�ض �سلع على و�سائل اآلإعالم لغايات البيع بالتجزئة)البيع بالتجزئة فـي 

املتخ�س�سة للفنادق واملطاعم واملطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�ض الوداع للتجارة واملقاوآلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160366

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري الدراجات الهوائية، تاأجري الدراجات النارية، تاأجري �سكوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كنز احلمراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160367

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة املالب�ض الرجالية، خياطة العبايات الن�سائية وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القي�ض لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160372

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�ض اجلاهزة واآلأحذية الرجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاري العامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160374

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت القي�سر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160375

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز ت�سوق لبيع املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفالج اخلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160380

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التنظيف العام للمباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سا�سع للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160383

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات، خدمات الطهاة 

ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية 

ماينا�سب امل�ستهلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العقاد الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160384

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة اإنذار �سوتية، اأذرع �سوتية آلأجهزة ت�سغيل اآلأ�سطوانات، اأغ�سية �سوتية، ميغافونات 

�سوتية،  اأجهزة  معادآلت  �سوتية،  قارنات  ال�سوتية،  للمكربات  اأبواق  �سوتية،  م�سخمات 

حتميل ملفات املو�سيقى، كبائن ملكربات ال�سوت، اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل 

ال�سوت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يومي لل�سوتيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160385

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روائح عربية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160386

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عراقه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160387

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات 

اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سابي بن عامر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160388

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درع اجلزيرة للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160389

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآلإيثار العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160390

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات 

جتميل، كرميات جتميلية، بخور، خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، 

م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة 

العطور، عطور، �سناعة عطور، عطور زيوت طيارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فهد املن�سوري للتجاره واآل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160392

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع �سوكوآلتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفرعي واجلدا لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160393

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عيادة تخ�س�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتميزة للم�ساريع والتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160395

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان اخلليجي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160396

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سواق وخمابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحـــــال لـــالأعمال الـــــــدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160398

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم واإدارة الندوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النادي الثقافـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160399

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سليم الطرود، تغليف ال�سلع، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، النقل، معلومات 

بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  ال�سحف،  ت�سليم  الر�سائل،  ت�سليم  الب�سائع،  تغليف  النقل، 

الربيدي، ت�سليم الزهور، خدمات التعبئة، النقل اللوجي�ستي، خدمات تغليف الهدايا، 

تخزين اآلأمتعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سر بن حميد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160400

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سحن وتفريغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ليان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160401

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم وترتيب الرحالت ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت التنوع للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160404

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد البناء )اآلأحجار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سري الرا�سخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160405

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جودية لالأعمال وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قاعات و�ساآلت اآلأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن جا�سم بن علي اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160407

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعد الربيكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160410

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل الفجر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160411

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملالب�ض واأدوات ولوازم اآلأطفال، البيع بالتجزئة عن 

طريق اآلإنرتنت )التجارة اآلإلكرتونية(، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأغذية 

اخلا�سة وال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اآلأم الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمرطبات وامل�سروبات )الغازية وال�ساخنة(، البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية )آل ت�سمل املخابز(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت را�سد النا�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160419

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اليدين، خدمات  باأظافر  العناية  ال�سعر،  التجميل، خدمات ت�سريح  خدمات �سالونات 

العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمي املوا�سم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املثلث املتكامل العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160421

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري ال�سيارات، تاأجري املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الثاقب لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160422

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروح النه�سة الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160423

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآلأفكار احلقيقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160427

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة كهربائية لو�سل اأو قطع اأو وقاية الدوائر الكهربائية )مفاتيح كهربائية، م�ساهر، 

مانعات �سواعق حمددات فولت، علب تو�سيل ، ملفات كهربائية، �سناديق مفاتيح كهربائية، 

لوحات مفاتيح الكهرباء مبا فـيها لوحات التحكم العددية، واآلأدوات الكهربائية ، واأجهزة 

التقطري لالأغرا�ض العلمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوطن للمفاتيح الكهربائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160451

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهل املوالح لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160452

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن الب�سائر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160453

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلاحد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160454

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري العقارات، خدمات وكاآلت العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سيدي الرائدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160635

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأو  امل�ساكيك(، حلوم)اللحم الطازج لل�سواء  اأو لبيع  املثلج لل�سواء  حلوم حمفوظة)اللحم 

البيع(، حلوم دواجن غري حية)قطع ال�سي�ض للم�ساكيك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا اآلإبداع املتاألقة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160773

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلرمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160869

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دار امل�سك العاملية �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160886

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه ت�سنيع الربادات احلديثة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160927

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغال للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160959

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمال اليوبيل الف�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160982

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع منتجات )اأرز، الزيوت، املعلبات، الزيتون، اجلنب، اخل�سراوات والفواكه املجففة واملعلبة 

واملخللة جميع اأنواع املواد الغذائية وامل�سروبات، البهارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الكثبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161383

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآل�ست�سارات املعمارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار لال�ست�سارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161392

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فـي  ال�سم�سرة  النقل،  الب�سائع،  الب�سائع، خزن  ت�سليم  الطرود،  ت�سليم  بال�سيارات،  النقل 

النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، معلومات النقل، تغليف الب�سائع، ت�سليم 

الب�سائع بالطلب الربيدي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار لال�ست�سارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161415

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املحامل  و�سيانة  اإ�سالح  ال�سيارات،  وفرامل  حماور  اإ�سالح  املركبات،  ميكانيك  اإ�سالح 

والرتو�ض واأجهزة التع�سيق ونقل احلركة، اإ�سالح كهرباء املركبات )ور�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ال�سعار للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161484

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�ساعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجهة اآلأولى الفريدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161517

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سال�سل اآلأرجوان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن خمي�ض بن �سليمان العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134948

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وال�سالمة،  واآلأمن  احلريق  اإطفاء  ومعدات  آلأدوات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  بيع 

اآلأدوات واآلأجهزة الطبية واأجهزة تقومي اآلأع�ساء، �سيانة معدات امل�سانع ،لالآآلت ومعدات 

الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفهد لالأعمال �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2020/2/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 118158

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النظومة اجلديدة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2018/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 84876

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطعم املاأكوآلت ال�سريعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزهاء للو�سائط املتعددة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2013/12/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159321

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي)مطعم ماأكوآلت �سحية(، خدمات املطاعم)مقهى ماأكوآلت �سحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مالك احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159463

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بخور، عطور، م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نفعان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإدارة وتوجيه اآلأعمال  املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة حممد خاطر التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160583

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ساعدة الطبية، خدمات طب  م�ست�سفـيات، الرعاية ال�سحية، خدمات العيادات الطبية، 

اآلأ�سنان، خدمات دور التمري�ض، التمري�ض الطبي، الن�سائح ال�سيدآلنية، خدمات العالج، 

خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية، ثقب اجل�سد، خدمات التحليل الطبي آلأغرا�ض 

الت�سخي�ض والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قرن الرو�سة الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154366

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

برادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق بركة املوز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160150

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طيف الرحاب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/12/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157829

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي احل�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122600

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الكليات اجلامعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2018/10/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159921

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ض جاهزة)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ض اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رجاء التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161591

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واآلأقم�سة باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زين عبا�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161088

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات ال�سناعية والطبيعية والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رتاج �سمائل للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريـخ تقدمي الطلب: 2023/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161536

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س )خياطة العبايات(, تف�سيل املالب�س, اخلياطة )بيع العبايات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم اليعربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159853
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )اإلإعالن واإلأعمال التجارية واإلإدارة العامة واإدارة املكاتب 
وخدمات اإل�سترياد والت�سدير(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانغزهو بيبي كري اإند�سرتيال كو, ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رووم 202, بيلدينج 1, نو 611 جيانغهونغ روود ت�سانغهي �سرتيت, 

بينجيانغ دي�سرتكت, هانغزهو �سيتي زهيجيانغ بروفـين�س, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155554
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التواليت غري طبية, معاجني غري طبية,  التجميل ومواد  �سناعة عطور )م�ستح�سرات 
�سناعة العطور, والزيوت اإلأ�سا�سية, م�ستح�سرات التبيي�س واملواد اإلأخرى إل�ستخدامات 
الغ�سيل, م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط, م�ستح�سرات التجميل(, زيوت 

عطرية, م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سراء عدنان ها�سم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي, اإلإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156220

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإتاحة �سوق اإلكرتونيـــة مل�ســــرتي ال�سلع واخلدمات 

وبائعيها )هايرب ماركت, متاجر البيع بالتجزئة, متاجر التجزئة, خدمات متجر البقالة 

بالتجزئة عرب اإلإنرتنت, توفـري �سوق عرب اإلإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوبر ماركت ومتجر اأق�سام املنطقة الغربية اجلديدة )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 32795, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157708

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد )مواد الت�سوير الفوتوغرافـي والعلمية والبحرية 

واأجهزة  التدري�س  واأدوات  واأجهزة  للحـــياة  املنقـــذة  واملواد  والب�سرية  وال�سينمائي  وامل�سح 

ونقل  لت�سجيل  جهاز  الكهرباء,  فـي  والتحكم  وتنظيم  وتراكــــم  وحتويــــل  إلإجــراء  واأدوات 

واإلأقرا�س  الت�سجيل  واأقرا�س  املمغنطة  البيانات  وناقالت  والــــ�سور  ال�ســـوت  وا�ستن�ســـاخ 

املدجمة واأقرا�س الفـيديو الرقمية وغريها من و�سائل الت�سجيل الرقمي, اآليات للجهاز 

البيانات  جتهيز  ومعدات  احلا�سبة  واإلآإلت  النقد  وت�سجيل  املعدنية  النقود  بقطع  تعمل 

اأجهزة  حا�سبة,  اآإلت  احلرائق(,  اإطفاء  وجهاز  الكمبيوتـــر  وبرامــــج  الكمبيوتـــر  واأجهـــزة 

ومعدات اإنقاذ, اأجهزة حا�سوب, اآإلت ت�سجيل النقد, اأجهزة اإطفاء النريان.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني ماك�سكو تيكنولوجي كو, مليتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 9 اأف 906, بريويدا بيلدينج, بانتيان �سرتيت, لونغغانغ دي�سرتيكت, 

�سينزهني, ال�سني, 518000, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156221

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية, )امل�ستح�سرات اخلا�سة بتبيي�س اإلأقم�سة وغريها من املواد التي ت�ستخدم 

ال�سابون  والك�سط,  اإلأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف  وم�ستح�سرات  املالب�س  فـي غ�سيل 

املواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيني )الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني 

اإلأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور(, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�ستريلنغ ل�سناعة العطور ) �س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 40769, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157284
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور )العطور, املعطر ات, الزيوت العطرية, معطرات الهواء, 
العطريات(, �سناعة عطور, زيوت عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�ستريلنغ ل�سناعة العطور ) �س.ذ.م.م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 40769, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/3

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 153550
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت عطرية )زيوت عطرية م�ستح�سرات التجميل واأدوات الزينة غري الدوائية, معاجني 
غيـــر طبيـــة, �سناعـــة العطـــور والزيوت اإلأ�سا�سية, م�ستح�سرات التبيي�س واملواد اإلأخرى 
إل�ستخدامات الغ�سيل, م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط(, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وينزور فارما�سيوتيكالز يوكيه مليتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 25 ت�سي�س بزني�س بارك, مور رود, ت�سي�سهام, بكنيغهام�سري, 

اإجنلرتا, ات�س بي5 1 ا�س دي, بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157710

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو اأجهزة كهربائية  اآإلت واأجهزة تنظيف كهربائية, )اأجهزة اآلية تعمل بالهواء امل�سغوط 

ت�ستخدم كامريا للت�سوير وتت�سمن خراطيم ال�سوائل عالية ال�سغط التي ت�ستخدم الثقابات 

ن�سف القطرية للو�سول اإلى اإلأ�سطح الداخلية حلزم اإلأنابيب العمودية اأو اإلأفقية اأو املغلقة 

وتنظيفها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستون ايج انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,81303 كولورادو,  دوراجنو,  درايف,  لني  �سكاي  ا�س,   466 �سرتيت  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156218

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )التعليم, تقدمي التدريب, خدمات التدري�س, التعليم وتنظيم 

�سل�سلة من الدرو�س والندوات واملوؤمترات واحللقات الدرا�سية واإلتفاقيات خا�سة فـي جمال 

املهني )ن�سائح تعليمية  التوجيه  واإدارة اإلأعمال,  ال�سناعي والت�سويق  املو�سة والت�سميم 

اأو تدريبية(, تنظيم عرو�س اإلأزياء لالأغرا�س الرتفـيهية, اإلأن�سطة الريا�سية, اإلأن�سطة 

الثقافـية, وخا�سة فـي جمال املو�سة والت�سميم ال�سناعي(, التوجيه املهني ن�سائح تعليمية 

اأو تدريبية, عرو�س اإلأزياء إلأغرا�س الرتفـيه, تنظيم.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستيتوتو ماراجنوين ا�س.ار.ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيا بييرتو فـريي 4, 20121 ميالنو, اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159123
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة حا�سوب, حوا�سيب حممولة, مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري, لوحات مفاتيح إلأجهزة 
احلا�سوب )فاأرة الكمبيوتر, �سا�سات الكمبيوتر, هيكل الكمبيوتر, توريدات كهربائية للكمبيوتر, 
للفـيديو, مكربات �سوت  بيانية  للكمبـــيوتر, بطاقات  اإلأم  اللوحــــة  مو�ســـالت كهربائيـــة, 
وكمبيوترات  الالبتوب  حلمل  حقائب  كهربائية,  حموإلت  ال�سوت,  مكربات  الكمبيوتر, 
النوت بوك, مواد للو�سائل الكهربائية, نظارات ذكية, اأقرا�س �سلبة ثابتة, ذاكرات اإدخال 
الكمبيوتر  األعاب  براجميات  املركزية,  املعاجلة  وحدة  مربد  خوادم,  ديناميكية,  ع�سوائي 
)م�سجل( إلأغرا�س لعب اإلألعاب الرتفـيهية, برجميات األعاب الكمبيوتر(, لبادات الفاأرة, 
دارات  البيانات,  معاجلة  اأجهزة  وب�سرية,  �سمعية  م�ستقبالت  باحلا�سوب,  ملحقة  اأجهزة 
م�سجلة,  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب,  إلأجهزة  بينية  اأجهزة  مطبوعـــة,  دارات  متكاملـــة, 
�سماعات الراأ�س, اأبواق للمكربات ال�سوتية, اأجهزة عر�س, نظارات ثالثية اإلأبعاد, �سماعات 

الواقع اإلفرتا�سي, ميكروفونات, بطاريات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيجا - بايت تيكنولوجي كو, ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم, 6, باو ت�سياجن روود, ه�سني-تني دي�ست, نيو تايبيه �سيتي 231, تايوان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156224
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية واإلإعالن واإدارة وتوجيه اإلأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق الهدايا للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع الوحدة بجانب �سيتي �سنرت ال�سارقة, �س.ب: 80066, ال�سارقة, 
اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158467
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مق�سات �سعر اللحى )مق�سات �سعر اللحى, مالقط لتجعيد ال�سعر, مالقط الب�سرة امليتة/ 
قرا�سات الب�سرة امليتة, مكاوي �سعر, اأدوات يدوية غري كهربائية لتجعيد ال�سعر, ماكينات 
كهربائية  اأظافر  ملمعات  لالأظافر,  كهربائية  مبارد  كهربائية,  غري  اأو  كهربائية  حالقة 
لال�ستعمال  �سعر  مق�سات  كهربائية,  غري  اأو  كهربائية  اأظافر  مبارد  كهربائية/  غري  اأو 
ال�سخ�سي )كهربائية وغري كهربائية(, مقلمات اأظافر كهربائية اأو غري كهربائية, اأطقم 
كهربائية  اأطقم  ال�سعر,  إلإزالة  كهربائية  وغري  كهربائية  اأدوات  اليدين,  باأظافر  العناية 
للعناية باأظافر اليدين, اأدوات جتعيد الرمو�س, اآإلت جتديــــل ال�ســــعر الكهربــــائية, جهاز 
ال�سعر,  لتجعيد  مالقط  الطبية(,  اإلأغرا�س  فـي  امل�ستخدم  بخالف  بالليزر  ال�سعر  اإزالة 
اأو غري كهربائية, مبارد  �سعر, ماكينات حالقة كهربائية  امليتة, مكاوي  الب�سرة  قرا�سات 
كهربائية لالأظافر, ملمعات اأظافر كهربائية اأو غري كهربائية, مق�سات �سعر لال�ستعمال 
اأطقم  كهربائية,  غري  اأو  كهربائية  اأظافر  مقلمات  كهربائية,  وغري  كهربائية  ال�سخ�سي 
كهربائية  اأطقم  ال�سعر,  إلإزالة  كهربائية  وغري  كهربائية  اأدوات  اليدين,  باأظافر  العناية 
اأجهزة  كهربائية,  ال�سعر,  ل�سفر  اأدوات  الرمو�س,  جتعيد  اأدوات  اليدين,  باأظافر  للعناية 

إلإزالة ال�سعر بالليزر, غري تلك املخ�س�سة لالأغرا�س الطبية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييوو مينغاي اليكرتيك ابليانز كو, ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 15ايه07, انرتنا�سونال ت�سيمرب اوف كومريز بيلدينغ, بيلدينغ 2, 
زونغفو بالزا رقم 799, ت�سينغبي رود, ييفو �سيتي, زيجيانغ بروفـينز, 

ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158465
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتلفزيون  والبث  بالراديو  اإلإذاعة  )اإلت�ساإلت,  بالراديو  اإلإذاعة 
احلا�سوبية  الطرفـيات  عرب  اإلت�ساإلت  الكبلي,  بالتلفزيون  والبـــث 
و�سبكــات اإلأليـــاف الب�سريـــة والربقيــات والتلفـــون, نقـــل الر�سائـــل 

اإلرتباط  عرب  اإلت�ساإلت  تقدمي  اإلت�ساإلت,  حول  معلومات  الكمبيوتر,  عرب  وال�سور 
بال�سبكة العاملية للكمبيوتر, وكاإلت اإلأنباء, توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد, توفـري 
اإلت�سال  واأنظمة  اإلت�سال  معدات  تاأجري  دولية,  حا�سوب  �سبكة  عرب  خا�سة  تو�سيالت 
الال�سلكي ومعدات البث عرب اإلأقمــار ال�سناعيـــة, اإلجتماعات عن بعد, خدمات اإلت�سال 
الال�سلكي(, البث بالتلفزيون )خدمات البث واإلإر�سال عرب الكبالت واإلأقمار ال�سناعية, 
خدمات اإلت�ساإلت عرب اإلأقمار ال�سناعية, معلومات حول اإلت�ساإلت واإلت�سال الال�سلكي, 
توجيه وربط اإلت�ساإلت, اإر�سال معلومات الن�سو�س املرئية والن�سو�س عن بعد, خدمات 
الربيد ال�سوتي, خدمات البث واإلإر�سال املرئي, خدمات اإلت�سال املرئية, خدمات اإر�سال 
بث  من  اأ�سا�سية  ب�سفه  تتكون  التي  اخلدمات  جميع  �سلكية,  خدمات  املرئية,  الر�سائل 
الربامج اإلإذاعية والتلفزية, خدمات النداء اإلآيل )عرب الراديو اأو التليفون اأو و�سائل اإلت�سال 
 ,)  ) اإلت�ساإلت  اإلإلكرتونية )خدمات  الن�سرات  اإلأخـــرى(, خدمــــات لوحات  اإلإلكرتونية 
البث بالتلفزيون الكبلي, اإلت�ساإلت عرب الطرفـيات احلا�سوبية, اإلت�ساإلت عرب �سبكات 
اإلألياف الب�سرية, البث اأو اإلإر�سال عرب اإلأقمار ال�سناعية, توفـري تو�سيالت خا�سة عرب 

�سبكة حا�سوبية دولية, توجيه وربط اإلت�ساإلت, توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرب برودكا�ستنج �سريفـي�سز منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جي 09 اإلأر�سي, مبنى 4, مدينة دبي لالإعالم, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155549

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعـــة عطــــور )م�ستح�سرات التجميل ومواد التواليت غري طبية, معاجني غري طبية, 

�سناعة العطور, والزيوت اإلأ�سا�سية, م�ستح�سرات التبيي�س واملواد اإلأخرى إل�ستخدامات 

الغ�سيل, م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط, م�ستح�سرات التجميل(, زيوت 

عطرية, م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بالك ايجل لتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 1210 ملك حممد عطا توفـيق, بر دبي, بزن�س باي, دبي, 

اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155552
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )املالب�س واإلأحذية واأغطية الراأ�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داوود حممد اإ�سماعيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اإلإمارات  دبي,   ,1 جمريا  العقارية,  دبي  موؤ�س�سة  ملك   -  46 حمل  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155258
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سطائر,  �سانعات  طعام(,  )حم�سر  بقاعدة  خالط  قهوة,  )مطحنة  كهربائية  مكان�س 
املكان�س  طعام(,  )حم�سر  ال�ساخن  اخلبز  �سانعات  طعام(,  )حم�سر  اإلخ,  وافل,  �سانعات 

الكهربائية, الع�سارات, اخلالطات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ادجيكور الكرتونك�س �س.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم .LB11013 جبل علي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155888
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة )النب, ال�ساي, الكاكاو, ال�سكر, اإلأرز, التابيوكا وال�ساجو, وما يقوم مقام النب, الدقيق 
واحللويات  والفطائر  والكعك  الب�سكويت  اخلبز,  احلبوب,  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
امللح,  اخلمرية,  وم�سحوق  اخلمرية  )الدب�س(,  اإلأ�سود  والع�سل  النحل  ع�سل  واملثلجات, 
اخلردل, الفلفل واخلل وال�سل�سة, البهارات التوابل, الثلج(, �ساي, كاكاو, �سكر, اأرز, تابيوكا, 
�ساغو, بن ا�سطناعي, دقيق للطعام, خبز, ع�سل نحل, خمرية, م�سحوق خبازة, خردل, خل, 

�سل�سات توابل, بهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديلنا �سني �ساجناى دوت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اتباهي-  اأمري  اله  عزت  ملك   1014 رقم:  مكتب   ,95524 �س.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اخلليج التجاري, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155259
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العلميــــة  واإلأدوات  )اإلأجهــــزة  املراجــــل  �سبــــط  اأدوات 
واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي 

واملراقبة  واإلإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  واإلأدوات  واإلأجهزة  وال�سينمائي 
)اإلإ�سراف( واإلإنقاذ 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 فـيديوية رقمية 
اآإلت  النقد,  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية,  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها 
ت�سجيل النقد, اآإلت حا�سبة, معدات معاجلة البيانات, اأجهزة الكمبيوتر, برامج كمبيوتر, 

اأجهزة اإطفاء احلرائق, اأدوات �سبط املراجل(.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ادجيكور الكرتونك�س �س.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم .LB11013 جبل علي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155260

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات )اآلة �سنع القهوة )اآلة �سنع القهوة(, مكيف, ثالجة, 

�سانعات �ساي, غاليات, مقـــالة هوائيــــة, اأفـــران / اأفــــران 

تعمل بالهواء ال�ساخن, موقد غاز / طباخ غاز اأو مواقد كهربائية, م�سعات مملوءة بالزيت, 

اأجهزة بخار من القما�س(, مقايل بالهواء ال�ساخن, بواخر ن�سيج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ادجيكور الكرتونك�س �س م ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مبنى رقم مكتب رقم .LB11013 جبل علي, دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156222

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة عطور, زيوت عطرية, م�ستح�سرات جتميل, منظفات اأ�سنان, �سابون )امل�ستح�سرات 

املالب�س وم�ستح�سرات  فـي غ�سيل  ت�ستخدم  التي  املواد  اإلأقم�سة وغريها من  بتبيي�س  اخلا�سة 

الطيارة  والزيوت  العطرية  املواد  ال�سابون,  والك�سط,  اإلأو�ساخ  واإزالة  وال�سقل  التنظيف 

ومواد التزيني )الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني اإلأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل 

والعطور والبخور(, غ�سول لو�سن, لل�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلف اوركيد ل�سناعة العطور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأم القيوين, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156223

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  وغريها  اإلأقم�سة  بتبيي�س  اخلا�سة  )امل�ستح�سرات  �سابون 

التنظيف  املالب�س وم�ستح�سرات  فـي غ�سيل  ت�ستخدم  التي  املواد 

وال�سقل واإزالة اإلأو�ساخ والك�سط, ال�سابون املواد العطرية والزيوت الطيارة ومواد التزيني 

)الكوزمتيك( وحماليل ال�سعر ومعاجني اإلأ�سنان وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور(, 

غ�سول لو�سن, لل�سعر, م�ستح�سرات جتميل, منظفات اأ�سنان, زيوت عطرية, �سناعة عطور.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلف اوركيد ل�سناعة العطور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اأم القيوين, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156837

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب, تبغ, �سجائر, ال�سجائر اإلإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكد للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 1247, ملك لعبد ال�سالم مراد جويعد, اخلليج التجاري, دبي, 

اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154781
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون )م�ستح�سرات التبيي�س واملواد اإلأخرى إل�ستخدامات الغ�سيل, م�ستح�سرات التنظيف 
والتلميع واجللي والك�سط(, غ�سول لو�سن, لل�سعر, م�ستح�سرات جتميل, منظفات اأ�سنان, 

زيوت عطرية, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرا�س ح�سن كــاظم اإلأ�سدي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اإلإمارات  ال�سارقة,   - ال�سهد, منطقة اخلان  برج  �سقة رقم: 2505,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156219
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم )التعليم, تقدمي التدريب, خدمات التدري�س, التعليم وتنظيم 
�سل�سلة من الدرو�س والندوات واملوؤمترات واحللقات الدرا�سية واإلتفاقيات خا�سة فـي جمال 
املهني )ن�سائح تعليمية  التوجيه  واإدارة اإلأعمال,  ال�سناعي والت�سويق  املو�سة والت�سميم 
اأو تدريبية(, تنظيم عرو�س اإلأزياء لالأغرا�س الرتفـيهية, اإلأن�سطة الريا�سية, اإلأن�سطة 
الثقافـية, وخا�سة فـي جمال املو�سة والت�سميم ال�سناعي(, التوجيه املهني ن�سائح تعليمية 

اأو تدريبية, عرو�س اإلأزياء إلأغرا�س الرتفـيه, تنظيم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستيتوتو ماراجنوين ا�س.ار.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيا بييرتو فـريي 4, 20121 ميالنو, اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155261
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدإلنية )م�ستح�سرات �سيدلية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية إلأغرا�س 
طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري, طعام اإلأطفال الر�سع, 
اإلأ�سنان,  ح�سو  مواد  ت�سميد,  مواد  ل�سوق,  واحليوان,  لالإن�سان  غذائية  حمية  مكمالت 
�سمع طب اإلأ�سنان, مطهرات, مبيدات الفطريات, مبيدات اإلأع�ساب, م�ستح�سرات إلإبادة 
ال�ســـارة, م�ستحـــ�سرات ومواد �سيدإلنية, م�ستح�سرات مو�سعية  احل�سرات واحليوانـــات 

لت�سكني اإلآإلم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مينثوإلمت املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: تريكور �سويت, الطابق الرابع, 50مارك لني, لندن, اي �سي 3 ار 7كيو 
ار ومقرها الرئي�سي فـي1 جادة ريدوود - بيل بارك كامب�س - اي�ست 

كيلربايد جي74 - 5بي اإي, �سكوتالند, بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156852
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب, تبغ )التبغ, اأدوات املدخنني, الكربيت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سار للتجارة العامة �س ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 171611 دبي, اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159015

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب, تبغ )التبغ, اأدوات املدخنني, الكربيت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سار للتجارة العامة �س ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 171611 دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158203

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التمويـــن بالطعـــام وال�ســراب )خدمات توفـري الطعام وال�سراب, خدمات اإلإقامة املوؤقتة, 

خدمات تقدمي اإلأطعمة وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بي اأي بي ال ال بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مادي�سون �ستوديوز, اأميز �سرتيت, لندن اي دبليو جيه دبليو, اململكة 

املتحدة, بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155887

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإلإدارة املالية, اخلدمات التمويلية, ا�ست�سارات مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيه اأي اأك�س لال�ستثمار ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�سركة  دبي  اإثراء  ملالكها  التجارية  اإثراء  ملك   14601 رقم:  مكتب  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سخ�س الواحد, برج خليفة, دبي, اإلإمـارات العربيـة املتحـدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156309

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه طازجة )الفاكهة الطازجة, النباتات احلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فال كريك فارم اند نور�سوري, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جا�سرب- لويل رود, لويل, اوراغون, الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156310

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه طازجة )الفاكهة الطازجة, النباتات احلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فال كريك فارم اند نور�سوري, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جا�سرب- لويل رود, لويل, اوراغون, الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156311

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه طازجة )الفاكهة الطازجة, النباتات احلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فال كريك فارم اند نور�سوري, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: جا�سرب- لويل رود, لويل, اوراغون, الوإليات املتحدة اإلأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158205

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق الرب�سمان )ورق الزبدة, ورق اخلبز, ورق اللحامني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رينولدز كونــ�سيومر برودكت�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: وي�ست فـيلد كورت, إليك فور�ست, اإيلينوي, الوإليات املتحدة اإلأمريكيـة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156851

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رافعات )ماكينات الربط(, رافعات نقالة, اآإلت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانغزو غريت �ستار اإند�سرتيال كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 35 جى هوان روود, جيانغ جان زوون, هانغزو, زييانغ بروفـين�س, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155112
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ستائر  اأرائك,  طاوإلت,  بنواب�س,  مزودة  فر�سات  اأ�سرة,  خمدات,  و�سائد,  فر�سات,  اأثاث, 
قابلة للطي  تكايـــات, مقاعـــد, مقاعد وثرية, كرا�سي بذراعني, كرا�سي  داخليـــة م�سلعــة, 
)طاوإلت الطعام, كرا�سي الطعام(, مقاعد عالية, طاوإلت معدنية, �سالل غري معدنية, مرايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفرو�سات جي�سون )هانغت�سو( املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 113, �سارع 11, زييا�سا منطقة التنميــة اإلقت�ساديــة والتقنيـــة, 
هانغت�سو, مقاطعة ت�سجيانغ, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/19
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156308
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهـــوة )حلويــات, حلــوى القهوة, حلوى بنكهة القهوة, حلوى بنكهة القهوة حلوى م�سلوقة 
حلوى القهوة ال�سلبة القهوة, م�سروبات القهوة, م�سروبات القهوة, امل�سروبات التي اأ�سا�سها 
القهوة باحلليب, �سكر, قهوة �سناعية, رغيف اخلبز, معجنات, كعكة, الب�سكويت واحللويات(, 

كعك, حلويات, خبز, معجنات, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, بن ا�سطناعي, ب�سكويت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيليت جولد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت كولي�س تر�ست نت ت�سامربز, �س.ب.3444, 
رود تاون, تورتـــوإل-بريتــــ�س فـريجــــن اأيالنـــد, 

جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155262
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ, اأعواد ثقـــاب, �سجائـــر, علــب �سجائــر )�سجائــر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات 
طبية(, �سيجار, اأكيا�س تبغ, �سيجاريلو �سيجار رفـيع, علب �سيجار, اأوعية تبغ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اند بي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثالث, مبنى يامراج, �ساحة ال�سوق, �س.ب: 3175, طريق 
املدينة, تورتوإل, جزر فـيجن الربيطانية, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/24
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155556
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  التابيوكا وال�ساغو,  اإلأرز,  قهوة )القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اإل�سطناعية, 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب, اخلبز والفطائر واحللويات, املثلجة, ع�سل النحل 
امللح, اخلردل, اخلل وال�سل�سات )التوابل(,  والع�سل اإلأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, 
اأرز, تابيوكا, �ساغو, دقيق  البهارات, الثلج وجميع املنتجات(, �ساي, كاكاو, بن ا�سطناعي, 
للطعام, خبز, حلويات, ع�سل نحل, خمرية, م�سحوق خبازة, خردل, خل, �سل�سات توابل, 

بهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدى للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم: 03 - ملك م�سنع املارات للمعكرونة ذ.م.م, بردبي, القوز 1, 
دبي, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155557
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات حلوم, مربيات, خ�ساف, بي�س, حليب, حلوم )اللحوم واإلأ�سماك وحلوم الدواجن 
وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة, هالم )جيلي ( 
ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر, البي�س واحلليب ومنتجات احلليب, الزيوت والدهون 

ال�ساحلة لالأكل, وجميع املنتجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدى للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 03 - ملك م�سنع املارات للمعكرونة ذ.م.م, بردبي, القوز 1, 

دبي, اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156865
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن )خدمات الدعاية واإلإعالن واإدارة وتوجيه اإلأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كونزيت للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب جي اإ�س 53 بـــر دبـــي, بــــرج خليفـــة 

�سركة العقارية, اإلإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156869
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون, غ�سول لو�سن لل�سعر, م�ستح�سرات جتميل, منظفات اأ�سنان, زيوت عطرية, عطور 
املالب�س,  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  اإلأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  )عطور, 
م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط, �سابون, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات 

جتميل, غ�سول )لو�سن( لل�سعر, منظفات اأ�سنان(, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كونزيت للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

بــــرج خليفـــة  اإ�س 53 بـــر دبـــي,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب جي 
�سركة العقارية, اإلإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154780
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سول لو�سن, لل�سعر م�ستح�سرات جتميل, �سابون )م�ستح�سرات التبيي�س واملواد اإلأخرى 
إل�ستخدامات الغ�سيل, م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي والك�سط(, منظفات اأ�سنان, 

زيوت عطرية, �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرا�س ح�سن كــاظم اإلأ�سدي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اإلإمارات  ال�سارقة,   - ال�سهد, منطقة اخلان  برج  �سقة رقم: 2505,  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: الزينة العاملية �س.�س.و

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154923

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اآإلت البيع, خدمات الت�سويق عرب الهاتف للمنتجات الغذائية وم�ستح�سرات التجميل 

والعطور واإلأحذية واحلقائب وجميع الكماليات اإلأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سكري لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155548

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طباعة على اإلآلة الكاتبة اأو احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن علي امل�سايخي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2

-284-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155601

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اإلأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإطاللة خرفوت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155197

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة فـي ال�سحن, ال�سحن بال�سفن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإلأ�ساطيل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/22

 

-285-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155609

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم الفعاليات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 550  ر.ب: 100, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155819

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات ال�سلمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/13

-286-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155918

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطفاء احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلأ�سيل للحرا�سة وال�سالمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155922

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قافلة ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156006
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, حلويات, معكرون معجنات, فطائر, قطع حلوى حلويات, 
اأرز, فطائر  اأقرا�س  اأرز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, حلويات فول �سوداين,  معجنات, 
الوجبات  اإلأرز,  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة  اللحم,  مرق  �سل�سة  �سلطة,  توابل  �سينية, 
اجلاهزة القائمة على املعكرونة, مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك, بيلميني عجائن 
اأ�سا�سها  فطائر  ال�سوكوإلتة,  اأ�سا�سه  معجون  حم�سية,  فطائر  جياوزي  باللحم,  حم�سية 
بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات  املخمرة,  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  دقيق, 
املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوإلتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, 

معجون اأو هري�س )توابل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليجية لالأغذية والتموينات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161339
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحالم اليعربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 129029
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/10/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1301 فـي 2019/7/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ترانيم املا�سي للتجارية 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سما العراقي للم�ساريع الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 123 ر.ب: 511، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/1/29م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131431
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2022/10/24م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1321  فـي 2019/12/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سعيد و�سعود لالأعمال التجارية �ص.م.م 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نقطة البداية لالإن�ساءات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 559 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/12/28م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/31م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133116
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/7/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1335 فـي 2020/3/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: حممد ريا�ص و�سريكه �ص.م.م 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: م�ساريع اأ�سواء الوجاجة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: العذيبة، وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/1/25م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/31م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140251
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1371 فـي 2020/12/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: حممد ريا�ص و�سريكه �ص.م.م 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: رمال ال�ساروج للتجارة �ص.�ص.و

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1239 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/1/25م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/1/31م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام 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: 3066
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 1996/9/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 565 فـي 1995/12/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
جي  ان  راهواي،   ،2000 �س.ب:  اأفـي،  لينكولن  اإي�ست   126 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13698
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2002/6/23 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 714 فـي 2002/3/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13703

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 1993/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 508 فـي 1993/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15735

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/4/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 710 فـي 2002/1/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16572

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16573

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/1/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 739 فـي 2003/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17685

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2003/5/3 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 718 فـي 2002/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 23021

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/6/12 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 760 فـي 2004/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24430

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/10/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25647

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/11/30 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32317
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2005/10/10م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85896
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2016/6/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1131 فـي 2016/1/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36374

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/8/1 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37046
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37935

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39669

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2007/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2006/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41909

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 836 فـي 2007/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 44968

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2008/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45982

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2009/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 864 فـي 2008/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80330

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2014/2/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1033 فـي 2013/11/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86183
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86184

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 86185

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 87394

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 87395

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 87396

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 87783

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1332 فـي 2020/3/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 88764

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 88765

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90885

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90886

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97054

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97055

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98794

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98795
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98810

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98811

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98812
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98813

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110677

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110678

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110679

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110680

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110682

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 110683

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1293 فـي 2019/5/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113332

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113333

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113723

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113724

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116787

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116788

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116789

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117227

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117228

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117229

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117230

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117231

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117233

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1285 فـي 2019/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122424

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122425

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122426

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2020/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1299 فـي 2019/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131058

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131060

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131061

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131062

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143105

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143106

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143111

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143118

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143122

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143123

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 143732

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 145515

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2021/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1406 فـي 2021/9/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 147773

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــــل: 2022/11/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1433 فـي 2022/3/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: مريك �سارب اآند دوهم كورب 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: مريك �سارب اآند دوهم ال ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

اأفـــي، �س.ب: 2000، راهــــواي، ان جي  اإي�ســت لينكولــن  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 126 

07065، الوأليات املتحدة األأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/4/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2023/1/24م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

178018
�شركة اخلليج

 للم�شاعد وال�شالمل املحدودة
2012/12/23التجارة وال�شناعة

278019
�شركة اخلليج

 للم�شاعد وال�شالمل املحدودة
2012/12/23التجارة وال�شناعة

38399
ايدلوي�ش جي ام ب ات�ش اند كو . 

كيه جي
1993/4/19التجارة وال�شناعة

484231
اأمريكان كيت�شن

 )ديالوير( ال ال �شي
2013/11/21التجارة وال�شناعة

584232
اأمريكان كيت�شن

 )ديالوير( ال ال �شي
2013/11/21التجارة وال�شناعة

684233
اأمريكان كيت�شن

 )ديالوير( ال ال �شي
2013/11/21التجارة وال�شناعة

784234
اأمريكان كيت�شن

 )ديالوير( ال ال �شي
2013/11/21التجارة وال�شناعة

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان882611

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان982612

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1082613

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1182614

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1282615

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1382616

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1482617

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1582618

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1682619

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�ش التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�شـادر باملر�شـوم ال�شلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�شجلة األآتية:
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1782620
2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1882621
2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان1982622
2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان2082623

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان2182624

2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان2282625
2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان2382626
2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان2482627
2013/8/22التجارة وال�شناعةجمموعة الفردان2582628
2013/7/4التجارة وال�شناعةفور هومز )م.م.ح(2681815
2003/1/12التجارة وال�شناعةفي�شتينا لوت�ش اأ�ش اأيه2729772

2828830
ال�شركة ال�شرقية اي�شرتن 

كومباين �ش.م.م
2002/8/26التجارة وال�شناعة

2929304
ال�شركة ال�شرقية

 اي�شرتن كومباين �ش.م.م
2002/11/2التجارة وال�شناعة

3029303
ال�شركة ال�شرقية

 اي�شرتن كومباين �ش.م.م
2002/11/2التجارة وال�شناعة

2012/6/27التجارة وال�شناعةما�شكوت فالفيز بي فـي تي، ال تي دي3175102
2013/2/11التجارة وال�شناعةالبنك األأهلي املتحد )�ش.م.ب(3279009
2013/2/11التجارة وال�شناعةالبنك األأهلي املتحد )�ش.م.ب(3379008

2013/2/11التجارة وال�شناعةالبنك األأهلي املتحد )�ش.م.ب(3479004

2013/2/11التجارة وال�شناعةالبنك األأهلي املتحد )�ش.م.ب(3579003
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م
رقم 
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تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

3678488
جي ال ات�ش اي بي
 هولدينغز ليمتد

2013/1/20التجارة وال�شناعة

3778490
جي ال ات�ش اي بي
 هولدينغز ليمتد

2013/1/20التجارة وال�شناعة

3879478
ما�شرت اإنرتبرايز�ش
 )بي فـي تئ( ليمتد

2013/3/3التجارة وال�شناعة

1993/2/17التجارة وال�شناعةألبوراتويري أل برايبه ا�ش ا398088
1993/2/17التجارة وال�شناعةألبوراتويري أل برايبه ا�ش ا408089
2013/5/30التجارة وال�شناعةاأمازون تكنلوجيز، انك4181178
2013/5/30التجارة وال�شناعةاأمازون تكنلوجيز، انك4281179
2013/5/30التجارة وال�شناعةاأمازون تكنلوجيز، انك4381180
2013/5/30التجارة وال�شناعةاأمازون تكنلوجيز، انك4481181
2013/5/30التجارة وال�شناعةاأمازون تكنلوجيز، انك4581182

4679315
بارامونت بيد كابو�شيكي كاي�شا 
)بارامونت بيد كو، األ تي دي(

2013/2/26التجارة وال�شناعة

4779316
بارامونت بيد كابو�شيكي كاي�شا 

)بارامونت بيد كو األ تي دي(
2013/2/26التجارة وال�شناعة

2003/9/9التجارة وال�شناعة�شتافورد ميلر )اإيرلندا( ليمتد4831306
2003/9/9التجارة وال�شناعة�شتافورد ميلر )اإيرلندا( ليمتد4931307

5029775
كومباين جينريال دي 
اتابلي�شمنت�ش مي�شالن

2003/1/13التجارة وال�شناعة

1993/1/2التجارة وال�شناعةريكيت بينك�شري ال ال �شي517898
2003/3/5التجارة وال�شناعةريكيت بنكايزر فاني�ش اإن.فـي5230076
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2012/5/11التجارة وال�شناعة�شركة نقل اأخوان ذ.م.م5377036
2012/5/11التجارة وال�شناعة�شركة نقل اأخوان ذ.م.م5477037
2012/11/25التجارة وال�شناعةدابور انديا ليمتد5577523
2002/11/26التجارة وال�شناعةاآى تي �شي ليمتد5629442

5757967
�شركة بحر

 م�شرية للتجارة واملقاوألت
2009/7/1التجارة وال�شناعة

5879314
�شي اأند �شي ألغيج 

مانوفاكت�شرينغ كو، ليمتد
2013/2/26التجارة وال�شناعة

5979933
هري�شي ت�شوكليت اند 

كونفيك�شنريي ال ال �شي
2013/3/31التجارة وال�شناعة

2013/1/28التجارة وال�شناعةبي تي بورينو�شا اكابري �شادا6078669
2003/5/4التجارة وال�شناعةجيف دو بروج للتوزيع6130278

6278636
�شتاروود هوتيلز اأند ريزورت�ش 

وورلدوايد، ال ال �شي
2013/1/27التجارة وال�شناعة

6378637
�شتاروود هوتيلز اأند ريزورت�ش 

وورلدوايد، ال ال �شي
2013/1/27التجارة وال�شناعة

6478638
�شتاروود هوتيلز اأند ريزورت�ش 

وورلدوايد، ال ال �شي
2013/1/27التجارة وال�شناعة

6578976
كابو�شيكي كاي�شا كوب

 �شيكو �شو )كوب ا�شتيل ليمتد(
2013/2/11التجارة وال�شناعة

6630002
ميت�شوبي�شي جيدو�شا كوجيو 

كابو�شيكي كاي�شا
2003/2/19التجارة وال�شناعة

2002/9/3التجارة وال�شناعةري/ماك�ش، ال ال �شي6728874
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2002/9/3التجارة وال�شناعةري/ماك�ش، ال ال �شي6828875
2002/9/3التجارة وال�شناعةري/ماك�ش، ال ال �شي6928878
2002/9/3التجارة وال�شناعةري/ماك�ش، ال ال �شي7028879
2012/12/25التجارة وال�شناعةنوك�شل كوربوري�شن7178083
2012/12/25التجارة وال�شناعة�شتاربك�ش كوربوري�شن7278084
2012/12/25التجارة وال�شناعة�شتاربك�ش كوربوري�شن7378085
2012/12/25التجارة وال�شناعة�شتاربك�ش كوربوري�شن7478086
2012/12/25التجارة وال�شناعة�شتاربك�ش كوربوري�شن7578087
2012/12/25التجارة وال�شناعة�شتاربك�ش كوربوري�شن7678088
2012/12/25التجارة وال�شناعة�شتاربك�ش كوربوري�شن7778089
2003/1/14التجارة وال�شناعةذا كوكا كوأل كومبني7829787
2012/11/6التجارة وال�شناعةايلي ليللي اند كومباين7977159
2002/11/13التجارة وال�شناعةدي بريز يو كي ليمتد8029375
2002/11/18التجارة وال�شناعةراين ريفري�شمينت�ش �ش.م.ح8129394
2012/12/8التجارة وال�شناعةباي �شي�شتيمز بي ال �شي8277656
2012/12/8التجارة وال�شناعةباي �شي�شتيمز بي ال �شي8377655
2012/12/8التجارة وال�شناعةباي �شي�شتيمز بي ال �شي8477654
2012/12/8التجارة وال�شناعةباي �شي�شتيمز بي ال �شي8577652
2012/12/8التجارة وال�شناعةباي �شي�شتيمز بي ال �شي8677653
2013/1/8التجارة وال�شناعةجون�شون & جون�شون8778331
2013/4/17التجارة وال�شناعةجون�شون & جون�شون8880315
2013/4/17التجارة وال�شناعةجون�شون & جون�شون8980316
2013/8/29التجارة وال�شناعةجون�شون اند جون�شون9082742
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2013/10/10التجارة وال�شناعةجون�شون اند جون�شون9183477

2013/11/25التجارة وال�شناعةجون�شو ن اند جون�شون9284260

9379946
جون�شون اند جون�شون

 جي اإم بي اإت�ش
2013/3/31التجارة وال�شناعة

2013/8/4التجارة وال�شناعة�شعيد اأحمد املحرو�ش واأوألده9482265

1993/1/18التجارة وال�شناعةاأن ايه �شي كوربوري�شن957942

1993/1/18التجارة وال�شناعةاأن ايه �شي كوربوري�شن967943

1993/1/18التجارة وال�شناعةاأن ايه �شي كوربوري�شن977944

2013/11/17التجارة وال�شناعة�شركة زهور الريف التجارية9884159

2003/11/1التجارة وال�شناعة�شركة هنا كومباين ليمتد9929765

2003/11/1التجارة وال�شناعة�شركة هنا كومباين ليمتد10029766

10184315
�شركة اأحمد حممد

 �شالح باع�شن و�شركاه
2013/12/2التجارة وال�شناعة

10274222
�شركة دريك اند �شكل 
انرتنا�شينال �ش.م.ع

2012/5/9التجارة وال�شناعة

2013/2/2التجارة وال�شناعةأليف �شتايل اإكويتيز �شي فـي10378713

2013/1/16التجارة وال�شناعة�شركة تاتوجن10478448

2013/1/16التجارة وال�شناعة�شركة تاتوجن10578449

1068726
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 

) تويوتا موتور كوربوري�شن (
1993/7/27التجارة وال�شناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

10730900
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 

) تويوتا موتور كوربوري�شن (
2003/7/7التجارة وال�شناعة

10830949
تويوتا جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 

) تويوتا موتور كوربوري�شن (
2003/7/16التجارة وال�شناعة

اأوريون كوربوري�شن 10978116 2012/12/29التجارة وال�شناعة 

اأوريون كوربوري�شن 11078115 2012/12/29التجارة وال�شناعة 

اأوريون كوربوري�شن 11178114 2012/12/29التجارة وال�شناعة 

اأوريون كوربوري�شن 11278113 2012/12/29التجارة وال�شناعة 

2003/10/22التجارة وال�شناعة�شي.ار.اآي اماجلامي�شنز )بي( ليمتد11331719

2003/10/22التجارة وال�شناعة�شي.ار.اآي اماجلامي�شنز )بي( ليمتد11431718

2003/10/22التجارة وال�شناعة�شي.ار.اآي اماجلامي�شنز )بي( ليمتد11531717

2012/11/7التجارة وال�شناعةماكوين، انك11677195

2012/11/7التجارة وال�شناعةماكوين، انك11777194

2012/11/7التجارة وال�شناعةماكوين، انك11877193

2012/11/7التجارة وال�شناعةماكوين، انك11977192

2012/11/7التجارة وال�شناعةماكوين، انك12077191

2012/11/7التجارة وال�شناعةماكوين، انك12177190

2012/8/14التجارة وال�شناعةمن�شي هولدينغ ليمتد12275831

2012/8/14التجارة وال�شناعةمن�شي هولدينغ ليمتد12375832

2008/3/11التجارة وال�شناعةوادي �شيده للتجارة ت�شامنية12454360
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــةالعالمة

2014/5/1�لتجارة و�ل�صناعةباهلزن جي �إم بي �إت�ش & كو كيه جي180076

2003/10/13�لتجارة و�ل�صناعةهنكل ليمتد28074

2005/2/7�لتجارة و�ل�صناعةبريريه فابري ديرمو كوزموتيك330569

2005/10/7�لتجارة و�ل�صناعةبريريه فابري ديرمو كوزموتيك430570

2001/3/20�لتجارة و�ل�صناعةبرير فابر ميديكامنت58683

2001/2/21�لتجارة و�ل�صناعةبرير فابر ميديكامنت68687

2014/8/25�لتجارة و�ل�صناعة�صركة �يديتا لل�صناعات �لغذ�ئية �ش.م.م782433

2000/11/18�لتجارة و�ل�صناعةترينر �نرتتينمنت كو87937

2001/7/29�لتجارة و�ل�صناعةياماها كوربوري�صن98179

2001/7/29�لتجارة و�ل�صناعةياماها كوربوري�صن108180

2001/7/29�لتجارة و�ل�صناعةياماها كوربوري�صن118181

2003/11/8�لتجارة و�ل�صناعة�صوزوكي موتور كوربوري�صن128193

2001/9/17�لتجارة و�ل�صناعةكاتو ورك�ش كو، ليمتد138277

2001/9/17�لتجارة و�ل�صناعةكاتو ورك�ش كو، ليمتد158278

2005/7/10�لتجارة و�ل�صناعةذ� يوكوهاما ر�بر كو، ليمتد1430072

2005/9/21�لتجارة و�ل�صناعة�صوميتو مو ربر �ند�صرتيز ليمتد1630140

178317
كابو�صيكي كاي�صاتو�صيبا 

)تو�صيبا كوربوري�صن (
2001/3/2�لتجارة و�ل�صناعة

2001/8/25�لتجارة و�ل�صناعةميجي �صاجنيو كومبني188197
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2001/8/25التجارة وال�سناعةميجي �ساجنيو كومبني198198
2005/6/19التجارة وال�سناعةدانزا�س هولدينغ ا.جي2029824
2005/6/19التجارة وال�سناعةدانزا�س هولدينغ ا.جي2129825
2005/5/7التجارة وال�سناعةدانزا�س هولدينغ ا.جي2229826
2009/4/1التجارة وال�سناعةالبحري املتحدة �س.م.م2349694
2008/10/13التجارة وال�سناعة�سركة ادي عمان �س.م.م2449098
2013/3/17التجارة وال�سناعةاملعهد الوطني لل�سيافة �س.م.ع.ع2575308

جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر 2681319
2015/2/18التجارة وال�سناعةهيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر 2781320
2014/8/25التجارة وال�سناعةهيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر 2881321
2014/6/25التجارة وال�سناعةهيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

جال�سكو �سميث كالين كون�سيومر 2981322
2014/8/25التجارة وال�سناعةهيلثكري )يو كيه( اآي بي ليميتيد

2017/4/2التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3077221
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3177222
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3277223
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3377224
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3477225
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3577227
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3677228
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3777229
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3877230
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد3977231
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد4077232
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد4177233
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد4277234
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد4377235
2017/3/20التجارة وال�سناعةهريو اإنف�ستكورب برايفت ليمتد4477236
2000/11/18التجارة وال�سناعةدايكن اند �سرتيز، ليمتد458100
2014/4/17التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو، األ األ �سي4679618
2014/4/17التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو، األ األ �سي4779619
2014/4/17التجارة وال�سناعةكوتنغز فورين اأي بي كو، األ األ �سي4879620

�سركة األ�ستقرار العمانية 4971052
2013/6/25التجارة وال�سناعةللتجارة واملقاوألت �س.م.م

�سركة الوطنية للمنظفات ال�سناعية 508114
2001/12/25التجارة وال�سناعة�س.م.ع.ع

2014/3/4التجارة وال�سناعةليبريتي جولد فروت كومباين، اإل بي5179122

�سيفرون انتيلليكت�سوال 5280145
2014/6/25التجارة وال�سناعةبروبرتي ال ال �سي

�سيفرون انتيلليكت�سوال 5380144
2014/5/1التجارة وال�سناعةبروبرتي ال ال �سي

2001/8/28التجارة وال�سناعةفوجيت�سو ليمتد548057

ألبوراتوري دوبيولوجي 558961
2001/3/20التجارة وال�سناعةفيجيتايل ايف روت�سر

كابو�سيكي كاي�سا اك�سيدي 5629646
2005/7/5التجارة وال�سناعة)اأك�سيدي كوربوري�سن (

-337-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2015/5/31التجارة وال�سناعةجمموعة اأغذية �س.م.ع5778155
2014/3/5التجارة وال�سناعةاإياد عبداللـه امل�ساط5879697
2006/5/24التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه5929660
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6029661
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6129662
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6229663
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6329664
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6429665
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6529666
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6629667
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6729668
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6829669
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه6929670
2005/6/29التجارة وال�سناعةروجري فيفري ا�س.بي.ايه7029671
2005/6/29التجارة وال�سناعةأليف�سكان اأي بي هولدينج، ال ال �سي7129343
2005/4/13التجارة وال�سناعةأليف�سكان اأي بي هولدينج، ال ال �سي7229342
2002/1/22التجارة وال�سناعةبلو بيل كرميرييز، انك737320
2002/1/22التجارة وال�سناعةبلو بيل كرميرييز، انك747321
2013/12/15التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية7578427

2014/3/4التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية7678428

2014/1/22التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية7778429
2013/12/15التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية7878430

2014/3/31التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية7978431
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2014/6/25التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8082986
2014/8/25التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8182988
2014/8/25التجارة وال�سناعة�سركة احلمي�سي للمواد الغذائية8282989
2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8378404
2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8478405
2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8578406
2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8678407
2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8778408
2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8878409

2014/3/4التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي8978410

2014/5/1التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9081191

2014/5/1التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9181192

2014/5/1التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9281193

2014/8/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9381194

2014/6/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9481195

2014/5/1التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9581196

2014/6/25التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9681197

2014/5/1التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9781198

2014/5/1التجارة وال�سناعة7 - اليفن انرتنا�سنول، ال ال �سي9881199

2022/12/26التجارة وال�سناعةمركز ال�سيخ للت�سوق �س.م.م9961033

نبع للتموين واألإعا�سة 10078344
2014/2/12التجارة وال�سناعةواخلدمات �س.م.م
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ا�ستــدراك
تنوه وز�رة �لتجارة و�ل�شناعة وترويج �ال�شتثمار �إلى �أنــه قد وقع خطاأ مـادي عنـد ن�شر بيانات 
ت�شجيل �لعالمة �لتجارية رقم )١0669٤(، �ملن�شورة فـي �جلريدة �لر�شميـة �لعدد )١٤٧٧(، 
�ل�شادر بتاريخ 29 جمادى �الآخرة ١٤٤٤هـ، �ملو�فق 22 يناير 2023م، �إذ وردت خلــو� مــن بع�ض 

�لبيانات، و�ل�شحيح كاالآتـي: 

طلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية رقم : ١0669٤
فـي �لفئة  ٤١ من �أجل �ل�شلع/�خلدمات:

فيها  مبا  و�لتدريب  �لتعليم  و�لثقافية،  �لريا�شية  �الأن�شطة  �لرتفيه،  �لتدريب،  �لتعليم، 
�أو �شبكة �إلكرتونية �أخرى،  تلك �خلدمات �ملقدمة مبا�شرة من خالل كمبيوتر، و�إنرتنت 
توفري �الألعاب، توفري �ملن�شور�ت �الإلكرتونية �ملبا�شرة، ن�شر �لكتب �الإلكرتونية و�ل�شحف 
خالل  من  مبا�شرة  �ملقدمة  تلك  فيها  مبا  �لرتفيهية  و�لتلفاز  �لر�ديو  خدمات  مبا�شرة، 
خدمات  و�لثقافية،  �لريا�شية  �الأن�شطة  �أخرى،  �إلكرتونية  �شبكة  �أو  و�إنرتنت  كمبيوتر، 
�ملعار�ض �ملتعلقة بالتعليم و�لرتفيه و�لغايات �لتدريبية، تنظيم وعقد �ملوؤمتر�ت و�حللقات 
�لدر��شية �لندو�ت و�لدرو�ض �خل�شو�شية وور�ض �لعمل، م�شاقات �لتعليم �لتفاعيلة وعن 
بعد �ملقدمة مبا�شرة من خالل ر�بط �ت�شال �أو �شبكة كمبيوتر �أو �ملقدمة بو�شائل �أخرى، 
خدمات �ملكتبة �الإلكرتونية لتوفري �ملعلومات �الإلكرتونية )مبا فيها �ملعلومات �ملوؤر�شفة( 
على �شكل ن�شو�ض و/�أو معلومات م�شموعة و/�أو مرئية، توفري �ملو�شيقى �لرقمية )غري 
�ملتاحة للتنزيل( من قاعدة بيانات كمبيوتر، و�إنرتنت �أو �شبكة �إلكرتونية �أخرى، تقدمي 

�ملعلومات و�لن�شائح �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �أريد �آي بي �إل �إل �شي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2١٧، �لدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: ١2/22/20١6

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �أبو غز�لة للملكية �لفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366  ر.ب: ١١2، �شلطنة عمان

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مادي عنـد ن�شـر 

�جلريدة  فـــي  �ملن�شورة   ،)73325( رقم  �لتجارية  �لعالمــة  حمايــة  مـــدة  جتديــــد  بيانــات 

�لر�شميــة �لعــــدد )1434(، �لــ�شـــادر بتاريــخ 17 �شعبـــــان 1443هـ، �ملو�فـــق 20 مــــــــار�س 2022م، 

�إذ وردت كاالآتـي: 

م
رقم

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

1991/3/7�لتجارة و�ل�شناعةبي �أر �ف ��س �يه565688

وال�سحيــــح هــــو :

م
رقم

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

�أمريكان �شيغاريت كومباين5673325
2012/3/17�لتجارة و�ل�شناعة)�أوفر�شيز( ليمتد

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــــدراك

الهند�سية  للخدمات  األأو�سط  ال�سرق  ل�سركـة  الت�سفيـــة  اأعمـال  بدء  اإعالن  اإىل  باألإ�ســارة 

١٤٤٢هـ،  �سعبان   ١٤ بتاريخ  ال�سـادر   ،)١٣٨٥( العدد  الر�سمية  اجلريدة  فـي  املن�سـور  �ش.م.م، 

املوافــق ٢٨ مــار�ش ٢٠٢١م، تنـــوه وزارة التجــــارة وال�سناعــــة وترويـــــج األ�ستثمـــار اإلــى اأنــه 

قد مت عزل امل�سفي/ مكتب البيان للتدقيق واملراجعة، وتعيني مكتب امليزانية للتدقيق واأل�ست�سارات، 

م�سفيا لل�سركــــة املذكــــورة اأعـــــاله، وعلـــى اجلميع مراجعة امل�سفي فـي كافة األأمور التي 

تتعلق باأعمال ال�سركة على العنوان األآتي:

والية بو�سر - الغربة ال�سمالية - �سارع ١٨ نوفمرب 

�ص.ب: ١٢٠٣ ر.ب: ١٣٣

هاتف رقم: ٢٤٤٩٢٨٣٧ - ٩٩٦٠٠١٥١ فاك�ص رقم: ٢٤٤٩٤٨٠٥

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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علي بن �سامل بن علي الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كر�ساء اجلديدة للتجارة - ت�سامنية

اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة كر�شاء اجلديدة للتجارة -  يعلن علي بن �شامل بن علي الهنائي 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1236125، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠21/7/12م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

كر�ساء - والية نزوى - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 95502432 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن را�سد بن عبداللـه الرو�سدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الوارد املتحدة - ت�سامنية

يعلن علي بن را�شد بن عبداللـه الرو�شدي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة م�شاريع الوارد املتحدة - 

1338789، وللم�شفي وحـده  بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 94222218 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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خليفة بن را�سد بن خلفان احلمداين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأم الزمامي العاملية للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن را�شد بن خلفان احلمداين اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع اأم الزمامي 

 ،1148856 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  العاملية 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 99000063 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن حم�سن بن حممد الغ�ساين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة الع�سرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

الع�شرية  املدينة  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الغ�شاين  حممد  بن  حم�شن  بن  علي  يعلن 

 ،217٠647 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة 

فـي  ال�شركـــــــة  2٠22/9/14م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99499100 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزايا لال�ست�سارات الهند�سية �ش.�ش.و
يعلن مكتب املحا�شبة الرائدة لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة املزايا لال�شت�شارات 

الهند�شية �ش.�ش.و، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1326956، وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠23/1/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

حمافظة م�سقط 
�ش.ب: 3281 ر.ب: 112
هاتف رقم: 97218071

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء امللدة احلديثة - تو�سية

يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة �شحراء امللدة احلديثة - 

تو�شية، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1231٠5٠، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠23/1/1م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 39 ر.ب: 315
هاتف رقم: 91411665

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

-345-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

حميد بن علي بن �سليمان ال�سعيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمم وادي نام للتجارة - ت�سامنية
يعلن حميد بن علي بن �شليمان ال�شعيبي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة قمم وادي نام للتجارة - 

1216736، وللم�شفي وحـده  بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 151 ر.ب: 421
هاتف رقم: 96331715 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن علي بن خلفان املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اأحمد بن علي بن خلفان املقبايل و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن علي بن خلفان املقبايل اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اأحمد بن علي بن خلفان 

املقبايل و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري 

بالرقــــم 1151916، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 322 ر.ب: 322

هاتف رقم: 97232238 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن يو�سف بن �سامل الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�سات التفاوؤل �ش.م.م
التفاوؤل  �شركــــة هم�شات  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الهنائي  �شامل  بن  يو�شف  بن  عبداللـه  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1311755، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠22/12/25م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

والية بهالء - حمافظة الداخلية 
�ش.ب: 8 ر.ب: 617

هاتف رقم: 99449469 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن حممد بن نا�سر الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدثر للمقاوالت �ش.م.م 

للمقاوالت  املدثر  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الوهيبي  نا�شر  بن  حممد  بن  �شعيد  يعلن 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1218243، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

املعبيلة اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 99104022 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن حممد بن �سامل املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجياد خلدمات حقول النفط �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن �شامل املرهون اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة اأجياد خلدمات حقول 

التفاق  وفقا   ،1229645 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  النفط 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠18/3/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

حمافظة ظفار
�ش.ب: 143 ر.ب: 217

هاتف رقم: 99492223 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 وياك التجارية �ش.م.م
يعلن اأحمد بن حممد بن �شامل املرهون اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركــــة وياك التجارية �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،2188511 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠18/3/28م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

حمافظة ظفار
�ش.ب: 143 ر.ب: 217

هاتف رقم: 99819956 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب ويت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برج العذراء لالإن�ساءات �ش.م.م
يعلن مكتب ويت لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة برج العذراء لالإن�شاءات �ش.م.م، 

وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 12421٠٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية بو�سر - حمافظة م�سقط 
�ش.ب: 393 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99561891

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سلمى بنت عي�سى بن حميد الغمارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء امل�سرق الرائدة �ش.م.م

امل�شرق  اأنــــها تقــوم بت�شفـيــة �شركــــة �شحراء  تعلن �شلمى بنت عي�شى بن حميد الغمارية 

التفاق  وفقا   ،1218968 بالرقـم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الرائدة 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�شفية  2٠22/6/14م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية العامرات - حمافظة م�سقط
هاتف رقم: 93344364

كمــــا تدعــــو امل�شفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــية
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عيد بن �سامل بن م�سيمل الها�سمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عيد بن �سامل بن م�سيمل الها�سمي وولده للتجارة - تو�سية

يعلن عيد بن �شامل بن م�شيمل الها�شمي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة عيد بن �شامل بن م�شيمل 

بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - للتجارة  وولده  الها�شمي 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠18/6/26م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،8٠45631

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 328 ر.ب: 512
هاتف رقم: 96671572 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
طاهر بن نا�سر بن �سامل ال�سيابي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ه�سبة اخلوبار - ت�سامنية

 - اخلوبار  ه�شبة  م�شاريع  �شركـة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  ال�شيابي  �شامل  بن  نا�شر  بن  طاهر  يعلن 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 122٠287، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠22/9/1٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

هاتف رقم: 92951560 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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علي بن �سعيد بن را�سد املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب �سد ماأرب للتجارة - ت�سامنية

للتجارة -  �شد ماأرب  �شركـة جنوب  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنــــه  املالكي  را�شد  �شعيد بن  يعلن علي بن 

ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠62218، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠22/8/29م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

هاتف رقم: 99006306 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سامل بن م�سلم بن عبيد امل�سهلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم �سوالف - ت�سامنية

يعلن �شامل بن م�شلم بن عبيد امل�شهلي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة مطعم �شوالف - ت�شامنية، 

املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق   ،214784٠ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/9/29م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

املعتزة - والية �ساللة - حمافظة ظفار 

هاتف رقم: 98050550 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن حممود بن را�سد الرندي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديثة للمعادن �ش.م.م

للمعادن  احلديثة  �شركــة  بت�شفـية  يقــوم  اأنــه  الرندي  را�شد  بن  حممود  بن  حممد  يعلن 

1٠12٠25، وفقا التفاق ال�شركاء  اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم  �ش.م.م، وامل�شجلة لـــدى 

املوؤرخ 2٠21/8/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

والية بو�سر - حمافظة م�سقط 
هاتف رقم: 91100057

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
خليفة بن �سليم بن �سالح اجلنيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الدقم الف�سية للتجارة - تو�سية

يعلن خليفة بن �شليم بن �شالح اجلنيبي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة رمال الدقم الف�شية 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1128٠41، وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/1٠/2٠م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية اجلازر - حمافظة الو�سطى
هاتف رقم: 99787787

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سامل بن نا�سر بن �سامل الرا�سبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبو اليزن الرا�سبي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

الرا�شبي  اليزن  اأبو  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  الرا�شبي  �شامل  بن  نا�شر  بن  �شامل  يعلن 

للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 18٠4758، 

وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/12/27م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 200 ر.ب: 412
هاتف رقم: 99446228

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سعيد بن را�سد بن خلفان العي�سائي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوتاد الوادي للتجارة - تو�سية

يعلن �شعيد بن را�شد بن خلفان العي�شائي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأوتاد الوادي للتجارة - 

تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 112771٠، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠22/12/26م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 9 ر.ب: 327

هاتف رقم: 92277106
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مبارك بن طوير بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأبو فهد مبارك البو�سعيدي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأبو فهد مبارك  اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة  البو�شعيدي  يعلن مبارك بن طوير بن �شعيد 

البو�شعيدي للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 

1591487، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/11/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــة 

التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سمائل - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 99316475

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 �سفوة �سمائل للتجارة - تو�سية
�شمائل  �شفوة  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  البو�شعيدي  �شعيد  بن  طوير  بن  مبارك  يعلن 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1692348، وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2٠22/11/23م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سمائل - حمافظة الداخلية
هاتف رقم: 99316475

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

-354-



اجلريدة الر�سمية العدد )1479(

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوارد العربية العاملية �ش.م.م
العربية  املوارد  �شركــة  بت�شفـية  يقــوم  اأنــه  احل�شابات  لتدقيق  اخل�شيبي  �شامل  مكتب  يعلن 

التفاق  وفقا   ،11٠1746 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  العاملية 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠22/9/19م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: 28 
�ش.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 - فاك�ش رقم: 24665350
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 العناية الذهبية للتجارة �ش.�ش.و
يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة العناية الذهبية 

للتجارة �ش.�ش.و، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 183133٠، وفقا التفاق 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠23/1/19م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: 28 
�ش.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 - فاك�ش رقم: 24665350
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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طارق بن زيد بن �سليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء ال�سيزاو للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن طارق بن زيد بن �شليمان املعمري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة �شماء ال�شيزاو للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 11281٠1، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 94 ر.ب: 324

هاتف رقم: 96222280 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 ربوع وادي �سافان للتجارة - ت�سامنية

يعلن طارق بن زيد بن �شليمان املعمري اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة ربوع وادي �شافان للتجارة - 

12٠438٠، وللم�شفي وحـده  بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 94 ر.ب: 324

هاتف رقم: 96222280 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمد �سحار امل�سرق للتجارة �ش.م.م

امل�شرق  يقــوم بت�شفـيــة �شركـة جمد �شحار  اأنــــه  املعمري  �شليمان  يعلن طارق بن زيد بن 

وللم�شفي   ،1242546 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 94 ر.ب: 324

هاتف رقم: 96222280 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن مبارك بن �ساملني ال�سبلي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الطليعة �ش.م.م

اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة دار الطليعة �ش.م.م،  يعلن علي بن مبارك بن �شاملني ال�شبلي 

وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠9٠838، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم: 94974616 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منابع الرخاء الدولية للتجارة �ش.م.م
اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة منابع الرخاء الدولية  يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات 

1329168، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لـــدى  للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠23/1/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 39 ر.ب: 315
هاتف رقم: 91411665

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سوء ال�سم�ش املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�سية
ال�شم�ش  �شوء  �شركــة  بت�شفـية  يقــوم  اأنــه  احل�شابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�شواء  مكتب  يعلن 

املميزة للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1163499، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 526 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99706599

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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خمي�ش بن حممد بن را�سد امل�سرفـي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة العاملية للتطوير امل�ساريع للخدمات التقنية �ش.م.م 

للتطوير  العاملية  �شركــــة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنــــه  امل�شرفـي  را�شد  بن  يعلن خمي�ش بن حممد 

امل�شاريع للخدمات التقنية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1143935، 

فـي  ال�شركـــــــة  2٠22/9/14م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا التفاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 1036 ر.ب: 133
هاتف رقم: 93001300 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 بوابة �سحار العاملية �ش.م.م 
يعلن خمي�ش بن حممد بن را�شد امل�شرفـي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة بوابة �شحار العاملية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 11355٠8، وفقا التفاق ال�شركاء 

املوؤرخ 2٠22/9/2٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 433 ر.ب: 132
هاتف رقم: 99445566 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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خالد بن �سعيد بن علي املالكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج اخلري�ش للتجارة - ت�سامنية

يعلن خالد بن �شعيد بن علي املالكي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة اأفالج اخلري�ش للتجارة - 

1248465، وللم�شفي وحـده  بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 419 ر.ب: 419
هاتف رقم: 98244482 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اأحمد بن عبداللـه بن �سعيد ال�سناين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ال�سجم للتجارة �ش.م.م 

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن �شعيد ال�شناين اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة واحة ال�شجم للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠98781، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 321 ر.ب: 322

هاتف رقم: 99574334 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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عبداللـه بن دروي�ش بن اأحمد الربختي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة الرحيق احلديثة للتجارة �ش.م.م 
يعلن عبداللـه بن دروي�ش بن اأحمد الربختي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة الرحيق احلديثة 

وللم�شفي   ،13٠٠264 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 275 ر.ب: 311

هاتف رقم: 92226369 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
علي بن خلفان بن عبداللـه ال�سام�سي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة خلفان بن �سعيد بن خلفان ال�سام�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن خلفان بن عبداللـه ال�شام�شي اأنــــه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة خلفان بن �شعيد بن 

الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ال�شام�شي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى  خلفان 

بالرقــــم 8٠66671، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 148 ر.ب: 512
هاتف رقم: 94491488 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اأن�ش الفار�سي للتجارة - تو�سية

اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأبو اأن�ش الفار�شي  يعلن �شالح بن عبداللـه بن �شالح الفار�شي 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 126٠174، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 29 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92322069 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 الق�سواء العاملية �ش.م.م

العاملية  الق�شواء  بت�شفـيــة �شركة  اأنــــه يقوم  الفار�شي  يعلن �شالح بن عبداللـه بن �شالح 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1٠51359، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 29 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92322069 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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حممد بن را�سد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة اخل�سراء احلديثة اخلا�سة �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد ال�شبلي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة مدر�شة اخل�شراء احلديثة اخلا�شة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1343611، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

حمافظة الربميي
�ش.ب: 1039 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92223355 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمرين للمقاوالت واالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة العمرين 

للمقاوالت واالإن�شاءات �ش.م.م، وامل�شجلة لـــدى اأمانــة ال�شجـل الـتجاري بالرقـم 1٠3٠843، 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي: 

احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 
�ش.ب: 214 ر.ب: 315
هاتف رقم: 99381154

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مل�سات عربي الوطنية �ش.م.م
عربي  مل�شات  �شركــة  بت�شفـية  يقــوم  اأنــه  احل�شابات  لتدقيق  اخل�شيبي  �شامل  مكتب  يعلن 

1217٠35، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لـــدى  الوطنية �ش.م.م، وامل�شجلة 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠23/1/1٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: 28 
�ش.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 - فاك�ش رقم: 24665350
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، 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 قلعة مطرح �ش.م.م
يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة قلعة مطرح �ش.م.م، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1388835 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجلة 

2٠23/1/1٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي: 

القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: 28 
�ش.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 - فاك�ش رقم: 24665350
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�ساحلية الوطنية �ش.م.م

يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنــه يقــوم بت�شفـية �شركــة م�شاريع ال�شاحلية 

167563٠، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجـل  اأمانــة  لـــدى  الوطنية �ش.م.م، وامل�شجلة 

ال�شركاء املوؤرخ 2٠23/1/1٠م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 

القرم - بناية مركز الرائد التجاري- الطابق االأول - مكتب رقم: 28 
�ش.ب: 428 ر.ب: 131

هاتف رقم: 24665355 - فاك�ش رقم: 24665350
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

نبيل بن عبدالعزيز بن جعفر اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريان الغبرياء للتجارة - تو�سية

 - للتجارة  الغبرياء  ريان  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اللواتي  بن جعفر  بن عبدالعزيز  نبيل  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1173191 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي 
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غالب بن اأحمد بن حممد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل املدينة األأثرية �ش.م.م
األأثرية  املدينة  تالل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  العربي  حممد  بن  اأحمد  بن  غالب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٨١٧٤٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب البخيت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإديوتك ال�شرق األأو�شط و�شركاه �ش.م.م
�ش.م.م،  و�شركاه  األأو�شط  ال�شرق  اإديوتك  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البخيت  مكتب  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٩٠٨٧٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن خلفان بن �شعيد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة بركات الهمبار للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية

يعلـن حممد بن خلفان بن �شعيد املقبايل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة بركات الهمبار للتجارة 
عـــن   ،١١٠٤٠٣٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوألت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

نا�شر بن �شعيد بن �شيف املكتومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شامل اليحيائي ونا�شر املكتومي  للتجارة - ت�شامنية

يعلـن نا�شر بن �شعيد بن �شيف املكتومي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شامل اليحيائي ونا�شر 
املكتومي للتجارة - ت�شامنية ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٠٧٧٨٥٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-366-
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�شعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة مناظر الظاهرة للتجارة واخلدمات �ش.م.م

يعلـن �شعود بن عبدالعزيز بن اأحمد املرهون ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركة مناظر الظاهرة 
 ،١٢٧٠٩٠٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واخلدمات  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شامل بن عبداللـه بن نا�شر البطا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة روافد امل�شتقبل الوطنية للتجارة �ش.م.م

امل�شتقبل  امل�شفي ل�شركـة روافد  البطا�شي ب�شفـتــه  نا�شر  يعلـن �شامل بن عبداللـه بن 
الوطنية للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٠٤٠٤، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

م�شطفى بن عبداللـه بن طالب ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو عمار لالإعمار - ت�شامنية
يعلـن م�شطفى بن عبداللـه بن طالب ال�شيابي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع اأبو عمار 
عـــن   ،١٠٢٦٥٣٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - لالإعمار 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة عبداجلليل بن حممد بن عبداللـه و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عبداجلليل بن 
حممد بن عبداللـه و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ٣٠٦٠٥٠٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-367-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

يون�ش بن خمي�ش بن حميد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األأح�شار ال�شريعة �ش.م.م

ال�شريعة  األأح�شار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  البلو�شي  حميد  بن  خمي�ش  بن  يون�ش  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٦٨٧٤٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

معن بن �شعيد بن حممد الطائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة م�شقط اخلليجية �ش.م.م

يعلـن معن بن �شعيد بن حممد الطائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة منارة م�شقط اخلليجية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٠٠٤٩٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مراد بن ف�شمبيه بن حيدر البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمان للخدمات الفنية - تو�شية

اأمان للخدمات الفنية -  يعلـن مراد بن ف�شمبيه بن حيدر البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٨٣٣٧٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن عبداللـه بن علي الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بدر املدينة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  املدينة  ل�شركـة بدر  امل�شفي  الكلباين ب�شفـتــه  يعلـن حممد بن عبداللـه بن علي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٣٥٣٣٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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عامر بن خمي�ش بن عامر الربيعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة عامر وعبداللـه الربيعي للتجارة  - ت�شامنية

يعلـن عامر بن خمي�ش بن عامر الربيعي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عامر وعبداللـه الربيعي 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٧٠٩٦٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول اجلزيرة للتجارة والنقل - ت�شامنية

يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شهول اجلزيرة 
بالرقـــم ٣١٧٦٤٠١،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  والنقل - ت�شامنية،  للتجارة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه و�شركاه للتجارة - تو�شية
يعلـن عبدالعزيز بن حممد بن عبداللـه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة عبدالعزيز بن 
الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية،   - للتجارة  و�شركاه  بن عبداللـه  حممد 

بالرقـــم ٣١٤٧٧٧٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن حمدان بن نا�شر البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة م�شقط املتحدة �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن حمدان بن نا�شر البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة لوؤلوؤة م�شقط املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٠٨٩٣٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واأل�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شعود بهوان الهند�شية �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واأل�شت�شارات  ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة 
�شعود بهوان الهند�شية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٤٦٤١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وليد وماجد الغافري للتجارة - ت�شامنية

يعلـن وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة وليد وماجد الغافري 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٥٢٢٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

الوليد بن اأحمد بن �شعيد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر اآ�شيا �ش.م.م

�ش.م.م،  اآ�شيا  ج�شر  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الهنائي  �شعيد  بن  اأحمد  بن  الوليد  يعلـن 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٤٠١٦٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفندال �ش.م.م

يعلـن الوليد بن اأحمد بن �شعيد الهنائي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الفندال �ش.م.م، وامل�شجلـة 
لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٣٦٦٠١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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علي بن اأحمد بن �شامل الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اأبو مالك ال�شاملة للتجارة واملقاوألت - تو�شية

يعلـن علي بن اأحمد بن �شامل الكثريي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبو مالك ال�شاملة للتجارة 
واملقاوألت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٨٥١٧، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

نا�شر بن �شامل بن نا�شر ال�شنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جبال �شيجر للتجارة - ت�شامنية
يعلـن نا�شر بن �شامل بن نا�شر ال�شنيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جبال �شيجر للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠١٣٥٧٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن �شيف بن حمدان الذهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأبراج �شور حماد للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �شيف بن حمدان الذهلي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج �شور حماد للتجارة 
واملقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٩٠٩٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن �شنني بن حممد القرطوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجماد مطرح العاملية �ش.�ش.و
يعلـن حممد بن �شنني بن حممد القرطوبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأجماد مطرح العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣٩٧٠٢٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  �ش.�ش.و، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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�شلطان بن �شامل بن حمدان اجلابري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معامل ال�شروق العاملية �ش.م.م

يعلـن �شلطان بن �شامل بن حمدان اجلابري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة معامل ال�شروق العاملية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٢١٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

زايد بن جمعة بن �شيف الكا�شبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار قباء للتجارة - ت�شامنية

 - للتجارة  قباء  اأنوار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الكا�شبي  �شيف  بن  جمعة  بن  زايد  يعلـن 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٤٧٣٦، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

طالب بن علي بن حميد الرا�شدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرق اجلزيرة للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلـن طالب بن علي بن حميد الرا�شدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شرق اجلزيرة للتجارة 
واملقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٠١٣٨، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شعيد بن �شعيد بن اأفراج املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنوار �شليم الدولية للتجارة - ت�شامنية

يعلـن �شعيد بن �شعيد بن اأفراج املهري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأنوار �شليم الدولية للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٨٤٩٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

علي بن خلفان بن حمد احلرا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شموع الف�شية املتميزة - تو�شية

 - املتميزة  الف�شية  ال�شموع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  بن حمد احلرا�شي  بن خلفان  يعلـن علي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٨٠٢٢٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإبراهيم بن �شامل بن غامن اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج اجلازر احلديثة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن اإبراهيم بن �شامل بن غامن اجلنيبي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج اجلازر احلديثة 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٥٢٣٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد بن خمي�ش بن �شعيد القريني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العقيق الف�شي - تو�شية

 - الف�شي  العقيق  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  القريني  �شعيد  بن  خمي�ش  بن  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٢٩٠٨٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مناهل بنت �شليمان بن حممد العدوية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرحبة لال�شتثمار والتطوير �ش.م.م

تعلـن مناهل بنت �شليمان بن حممد العدوية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة الرحبة لال�شتثمار 
والتطوير �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٤١٦٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

طالل بن �شافـي بن م�شاعد العطابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالل العطابي و�شريكه - ت�شامنية 
يعلـن طالل بن �شافـي بن م�شاعد العطابي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة طالل العطابي و�شريكه - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٣٢٤٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

فيا�ش علي اأ�شغر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة الت�شنيم للم�شروبات والع�شاير  الطبيعية �ش.م.م 

يعلـن فيا�ش علي اأ�شغر ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الت�شنيم للم�شروبات والع�شاير الطبيعية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٨٧٦٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

�شلطان بن را�شد بن �شعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة م�شاريع بندر الرو�شة احلديثة - ت�شامنية 

يعلـن �شلطان بن را�شد بن �شعيد الكلباين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شاريع بندر الرو�شة 
عـــن   ،١٠٩٢١٠٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - احلديثة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العمانية للرتفيه العائلي �ش.م.م 
ل�شركـة  امل�شفي  - ب�شفـتــه  براي�ش وتر هاو�ش كوبرز - حما�شبون قانونيون  يعلـن مكتب 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  العائلي  للرتفيه  العمانية 

١١٣٥٤٨٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

-374-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

اإبراهيم بن علي بن �شامل العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة اإبراهيم بن علي العلوي واإخوانه للتجارة - تو�شية

يعلـن اإبراهيم بن علي بن �شامل العلوي  ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اإبراهيم بن علي العلوي 
واإخوانه للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٧٠٣٥٠٥٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الهرم األأخ�شر �ش.م.م
يعلـن اأحمد بن خلفان بن حممد الرواحي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الهرم األأخ�شر �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٩١١٦٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حممد هادي علي م�شعودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العبار للخدمات واأل�شتثمار �ش.م.م
واأل�شتثمار  للخدمات  العبار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  م�شعودي  علي  هادي  حممد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٨٣٧١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

خلفان بن حممد بن خمي�ش املب�شلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الف�شاء اجلميل للتجارة �ش.م.م
اجلميل  الف�شاء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املب�شلي  خمي�ش  بن  حممد  بن  خلفان  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٣٧١٠٥٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

ماجد بن علي بن ماجد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املعمري ال�شاملة �ش.م.م

يعلـن ماجد بن علي بن ماجد املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة املعمري ال�شاملة �ش.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٦٣٥٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

عبداللـه بن جمعة بن �شيف الفهدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األإتقان لالأعمال �ش.م.م

لالأعمال  األإتقان  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الفهدي  �شيف  بن  جمعة  بن  عبداللـه  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣١٦٤٣١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شدر للطاقة املتجددة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن جمعة بن �شيف الفهدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة م�شدر للطاقة املتجددة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٨١٢٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

حمد بن �شعيد بن حممد الغداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفائز الرابع للتجارة �ش.م.م

للتجارة  الرابع  الفائز  ل�شركـة  امل�شفي  الغداين ب�شفـتــه  �شعيد بن حممد  يعلـن حمد بن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٧٨٦٢٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٧٩(

عزاء بنت را�شد بن �شامل املغريية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طالئع التلعة للتجارة واملقاوألت - تو�شية
تعلـن عزاء بنت را�شد بن �شامل املغريية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة طالئع التلعة للتجارة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١١٣٨٠٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  تو�شية،   - واملقاوألت 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القبة الالمعة �ش.م.م
القبة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه   - قانونيون  حما�شبون   - م�شقط  موري�شون  مكتب  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٠٦٢٦٥،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  الالمعة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة الدولية الراقية للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلـن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الدولية 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  واخلدمات  للتجارة  الراقية 

١٢٦٦٠٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغافري لالإن�شاءات والتطوير �ش.م.م

يعلـن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الغافري 
لالإن�شاءات والتطوير �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٩٠٣٣، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي
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عي�شى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األأح�شن اجلديدة للتجارة -تو�شية
يعلـن عي�شى بن مراد بن عبدالرحمن الزدجايل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة األأح�شن اجلديدة 
للتجارة -تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٦٨٥٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

طارق بن �شامل بن �شعيد ال�شاعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احتاد اخلليج للم�شاريع الرائدة �ش.م.م
يعلـن طارق بن �شامل بن �شعيد ال�شاعدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة احتاد اخلليج للم�شاريع 
انتهاء  عـــن   ،١١٣١٩١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الرائدة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

�شعيد بن �شيف بن عبداللـه احلو�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درب الزهور للتجارة - ت�شامنية
يعلـن �شعيد بن �شيف بن عبداللـه احلو�شني ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة درب الزهور للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٠٩٨٦١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

�شعيد بن  �شعيد بن اأفراج املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بهجة �شليم الذهبية للتجارة - ت�شامنية
الذهبية  �شليم  بهجة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  املهري  اأفراج  بن  �شعيد  بن   �شعيد  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٣٦١١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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خليل بن اإبراهيم بن عبداللـه البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم الليل الف�شي للتجارة - ت�شامنية
الف�شي  الليل  ل�شركـة جنم  امل�شفي  البلو�شي ب�شفـتــه  اإبراهيم بن عبداللـه  يعلـن خليل بن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٠٧٤٥١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

حممد بن علي بن �شليمان الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمعة علي �شليمان و�شركاه الطبية �ش.م.م
�شليمان  علي  جمعة  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الغيالين  �شليمان  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
عـــن  بالرقـــم ١٢٧٩٧٢٩،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  الطبية  و�شركاه 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

نا�شر بن علي بن �شلطان امل�شايخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج ال�شابطي للتجارة احلديثة �ش.م.م
يعلـن نا�شر بن علي بن �شلطان امل�شايخي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة اأبراج ال�شابطي للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،١٢٦١٤٤٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  احلديثة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

حمد بن �شامل بن �شعيد الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خالد الريامي و�شريكه - ت�شامنية
يعلـن حمد بن �شامل بن �شعيد الريامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة خالد الريامي و�شريكه - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١٨٧٤٧٦،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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وليد بن �شعيد بن مطر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوري غ�شفان للتجارة - ت�شامنية
يعلـن وليد بن �شعيد بن مطر املعمري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة جوري غ�شفان للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٦١٧٧، عـــن  ال�شجــل  اأمانـة  ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

�شعود بن �شامل بن حماد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفاف الربكات للتجارة واملقاوألت �ش.م.م 
يعلـن �شعود بن �شامل بن حماد العامري ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شفاف الربكات للتجارة 
واملقاوألت �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٦٥٩٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شحار املتحدة �ش.م.م 
املتحدة  �شحار  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  احل�شابات  لتدقيق  احل�شابات  دار  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٣١٩٦٥٣٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

اأحمد بن ناجي بن �شامل بيت �شيخ �شعد
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ارتقاء اجلنوب املتحدة للتجارة - ت�شامنية
اجلنوب  ارتقاء  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  �شعد  �شيخ  بيت  �شامل  بن  ناجي  بن  اأحمد  يعلـن 
الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٨٨٨١،  اأمانـة ال�شجــل  املتحدة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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اأحمد بن خمي�ش بن خلفان النبهاين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طوق اجلمان للمقاوألت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن خمي�ش بن خلفان النبهاين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة طوق اجلمان للمقاوألت 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٦٩٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

حممد بن �شامل بن عبداللـه امل�شيخي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغروب الذهبي للتجارة - ت�شامنية

الذهبي  الغروب  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  امل�شيخي  عبداللـه  بن  �شامل  بن  حممد  يعلـن 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٨٣٩١٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 

فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شياء �شحار للتجارة - ت�شامنية

تعلـن فاطمة بنت علي بن حممد الرو�شدية ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة �شياء �شحار للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٢٢٩٤٠٨، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــية

اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة األأنظار العاملية املتحدة �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة األأنظار العاملية املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٨٧١٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�شفــي 
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عبيد بن �سلّيم بن �سعيد املقبايل

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مزارع بدبد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

املقبايل ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة مزارع بدبد للتجارة  يعلـن عبيد بن �شلّيم بن �شعيد 

عـــن   ،١٠١٧٤٤٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي 

اإبراهيم بن �سامل بن غامن اجلنيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سليم املتحدة للتجارة - ت�سامنية

املتحدة  �شليم  اأبراج  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اجلنيبي  غامن  بن  �شامل  بن  اإبراهيم  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٥٢٤٤، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي 
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