
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )١٤٨٣(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

�سلطنـة  اتفاقيـــة بني حكومـة  علــى  بالت�سديــق  مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم 202٣/١2 

عمـان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان ب�ســاأن اإن�ســاء 

اللجنــة العمانيـــة - الكازاخ�ستانيــة امل�سرتكــة.

بالت�سديق على اتفاقية التعاون فـي جمال النقل  مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم 202٣/١٣ 

عمــــان  �سلطنـــة  حكومــــة  بـني  واملوانــــئ  البحــــري 

وحكومـة مملكـة البحريـن.

مل�ســـــــروع  العامــــــة  املنفعــــــــة  �سفـــــــــة  بتقريــــــــر  مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم 202٣/١٤ 

طريـــــق )عبــري االلتفافـــي( وازدواجيـــة طريـــق 

)عبــري - تنعـــم( فـي حمافظـة الظاهــرة.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
                                                             وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

�ســـادر فـــي 202٣/2/١٤ باعتبار موا�سفة قيا�سية  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 67/202٣ 

عمانية ملزمة.
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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
�ســــادر فـــي 202٣/١/26 بتعديـــل بعـــ�س اأحكــــام  قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــــم 9/202٣ 

القـــرار الــــوزاري رقــــم 200٤/١ باإن�ســـاء جامعــــة 

نـزوى اخلا�ســـة.

اأحكـــام  بعــ�س  بتعديـــل   202٣/2/27 فـــي  �ســــادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 202٣/١9 

القـرار الـوزاري رقم 20١٨/١9 باإن�ســاء اجلامعــة 

الوطنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا.

                               �سرطـة عمـان ال�سلطانيـة

اأحكـام  بعـ�س  بتعديـل   202٣/2/2٨ فـــي  �ســـادر  قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 202٣/٥٣ 

املوحــد  لقانــون اجلمــارك  التنفـيذيــــة  الالئحـــة 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
        وزارة العمــــل

اإعـالن ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية.

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

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

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

ا�ستدراك.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأرجان الهند�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأبعاد امل�ستقبلية للخدمات الكهربائية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعرفة املتحدة الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن خليفة بن علي القطيطي واأوالده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الذفيف للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العطاء الوا�سع للتجارة واملقاوالت �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ احلاجر الوطنية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كثبان جمان العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو مي�س البطا�سي - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع دار االإجناز للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدائن العهود الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي �سمائل للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التحالف املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء قري للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  اإطاللة املحيول للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو ا�ستربق املطاعني و�سريكته للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول �سنا�س املتحدة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان العربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء مزعول للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  �سعيد بن عبداللـه بن علي الغيثي واأوالده 

للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام املحيول للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سرتن �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار خفدي للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اأعمال الت�سفـيــــة ل�سركــــة الفيـــ�س لتاأجـيـــر املعـــدات واخلدمـــات  اإعالن عن انتهاء 

التجاريــة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار الطاهرة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار املجد املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الدولية للتدوير �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العاملية لتاأجري ال�سيارات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لل�سفر وال�سياحة �س.م.م.

اإعالن عـن انتهــاء اأعمــال الت�سفـيــة ل�سركــة ماجــد بــن �سعيـــد �سعـــد غــوا�س و�سريكــه 

للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�س قزح للمعادن �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غوا�س املتحدة لال�ستثمار �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج بدية الذهبية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوج�ستية العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياقوت النجوم للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سحاب التاأثري الثالثي �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبا ملا وراء بحوث الرقمنة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج جديران للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك م�سندم �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبدالن املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل دجله للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ االأفالج احلديثة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابردين دريلينج  انرتنا�سيونال �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتفع للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريتا للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربادات الوطنية للتجارة والتموين �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج عمان للنفط والغاز واملياه �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سريين املتكاملة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متعة االإلكرتونيات - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا امللتقى للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معيار لالأعمال التجارية واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة الربيع الرائدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويجر االأهلية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلان ال�ساملة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد العقري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجواء الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاهر وحممد احلامتي �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجل�سر املا�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احليل للعقارات �س.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 1٢/٢٠٢٣

بالت�سديــق علــى اتفاقيـــة

 بني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان 

ب�ســاأن اإن�ســاء اللجنــة العمانيـــة - الكازاخ�ستانيــة امل�سرتكــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى األتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان ب�ساأن اإن�ساء اللجنة 

العمانية - الكازاخ�ستانية امل�سرتكة، املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 1 من فرباير 2023م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

الت�سديق على األتفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:   ٦  مـن �سعبـــــــــــــان �سنـة 1٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٢٧ مـن فبرايـــــــــــر �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

اتفاقيــة 

بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جمهورية كازاخ�ستان

ب�ســاأن اإن�ســاء اللجنـــة العمانيـــة - الكازاخ�ستانيــــة امل�سرتكـــة

�إن حكومة �شلطنة عمان وحكومة جمهورية كاز�خ�شتان )و�مل�شار �إليهما فـيما بعد بـ "الطرفـني"(، 

وتطوير  تعزيز  �إىل  و�شعيا  �لطرفـني،  دولتي  بني  �ملنفعة  متبادل  �لتعاون  تعزيز  بهدف 

�لعالقـــات �لثنائيـــة فــــي جمـــاالت �لتجـــارة، و�القت�شاد، و�لثقافة، و�لتكنولوجيا، و�لعلوم، 

و�ل�شياحة، و�لتعليم، و�ملجاالت �الأخرى ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك، على �أ�شا�س مبادئ �مل�شاو�ة، 

و�مل�شالح �مل�شرتكة، وقو�عد �لقانون �لدويل، قد �تفقتا على ما ياأتي:

املــادة ) ١ (

�مل�شرتكة،  �لكاز�خ�شتانية   - �لعمانية  �للجنــة  �التفاقيـــة  هـــذه  �لطرفـــان مبوجـــب  ين�شـــئ 

وي�شار اإليها فـيما بعد بـ "�للجنة".

املــادة ) 2 (

تهدف �للجنة، وفقا لت�شريعات �لطرفـني، �إىل �مل�شاعدة فـي تو�شيع �لتعاون �لثنائي فـي جماالت 

باالإ�شافـــة  و�لتعليـــم،  و�ل�شياحــــة  و�لعلــــوم  و�لتكنولوجيـــا  و�لثقافـــة  و�القت�شـــاد  �لتجــارة 

�إىل �ملجاالت �الأخرى ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك، وتن�شيق �جلهود لتنفـيذ �لتعاون بني �لطرفـني 

على �أ�شا�س �مل�شاو�ة و�مل�شالح �مل�شرتكة.

املــادة ) ٣ (

ت�شمل �خت�شا�شات �للجنة ما ياأتي:

١ - مر�جعة وحتليل نتائج �لتعاون متبادل �ملنفعة بني �لطرفـني فـي �لعالقات �لثنائية 

فـي جماالت �لتجارة و�القت�شاد و�لثقافة و�لتكنولوجيا و�لعلوم و�ل�شياحة و�لتعليم.

٢ - �مل�شاعــدة فـــي �إقامــــة وتنفـيـــذ �لتعــــاون �حلكومـــي �لدولـــي فـــي �لعالقات �لثنائــية 

فـي جماالت �لتجارة و�القت�شاد و�لثقافة و�لتكنولوجيا و�لعلوم و�ل�شياحة و�لتعليم.

٣ - �شياغة �لتو�شيات من �أجل تعزيز وزيادة تطوير �لعالقات �لثنائية فـي جماالت 

�لتجارة و�القت�شاد و�لثقافة و�لتكنولوجيا و�لعلوم و�ل�شياحة و�لتعليم.

٤ - تنفـيذ �ملهام �الأخرى �لهادفة �إىل تنمية �لتعاون فـي �لعالقات �لثنائية فـي جماالت 

�لتجارة و�القت�شاد و�لثقافة و�لتكنولوجيا و�لعلوم و�ل�شياحة و�لتعليم وفقا لت�شريعات 

الطرفـني الوطنية.

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

املــادة ) ٤ (

يتم �إن�شاء �للجنة على �أ�شا�س �لتكافوؤ، وتتكون من ممثلني لكال �لطرفـني من �شتى جماالت 

�الأن�شطة �لتي تقع �شمن �خت�شا�شات �للجنة.

يقوم كل طرف، وفقا لت�شريعاته، بتعيني رئي�س، وي�شار �إليه فـيما بعد بـ"�لرئي�س �مل�شارك"، 

وممثلني عن �جلهات �لوطنية ذ�ت �ل�شلة باللجنة.

املــادة ) ٥ (

�لتجارة  جماالت  فـي  �لثنائية  بالعالقات  معنية  عمل  جمموعات  تن�شئ  �أن  للجنة  يجوز 

و�القت�شـاد و�لثقافـة و�لتكنولوجيـا و�لعلـوم و�ل�شياحــة و�لتعليـم، باالإ�شافـة �إلـى �ملجــاالت 

�الأخرى ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك، و�لتي يجب �أن تنفذ �أن�شطتها حتت �إ�شر�فها.

املــادة ) ٦ (

١ - جتتمع �للجنة على �أ�شا�س دوري بالتناوب فـي كل من �شلطنة عمان وجمهورية كاز�خ�شتان.

٢ - يتـــم �التفــاق علــى �ملو�عيــد �ملحــددة لعقــد �جتمــاع �للجنـة، وجدول �أعمالها من قبل 

�لطرفـني عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.

٣ - يقوم �لطرف �مل�شيف باإعد�د جدول �الأعمال �ملوؤقت و�ملو�د �الأخرى ذ�ت �ل�شلة لكل �جتماع، 

وذلك بعد �لت�شاور مع �لطرف �الآخر. وميكن �إ�شافة بنود �إ�شافـية �إىل جدول �الأعمال 

�ملوؤقت باالتفاق �ملتبادل بني �لطرفـني.

٤ - �إذ� �تفـق �لطرفـان علـى ذلك عـرب �لقنـو�ت �لدبلوما�شيـة، فاإنـه يجـوز لكـل طـرف دعوة 

خرب�ء للم�شاركة فـي �الجتماعات.

املــادة ) 7 (

تتخذ �للجنة قر�ر�تها بناء على مو�فقة كال �لطرفـني كتابة، و�لتي تتم �شياغتها فـي �شكل 

بروتوكول، مع مر�عاة متطلبات �لت�شريعات لكال �لطرفـني.

املــادة ) 8 (

تكون وز�رة �خلارجية لدى كل طرف م�شوؤولة عن �إد�رة وثائق �جتماعات �للجنة، و�إعد�د 

مو�دها ووثائقها، و�إعد�د حما�شر �جتماعاتها، وتن�شيق �أن�شطة �أي جمموعات عمل، ف�شال 

عن �مل�شوؤوليات �الإد�رية �الأخرى �ملطلوبة للجنة.
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املــادة ) 9 (

ما مل يتفق �لطرفان على خالف ذلك، يتحمل �لطرف �ملوفد �لتكاليف �ملرتبطة بال�شفر 

ذهابا و�إيابا و�لنقل �لد�خلي و�الإقامة بالن�شبة لوفده، بينما يتحمل �لطرف �مل�شتقبل �لنفقات 

�الإد�رية �ملرتبطة بتنظيم �جتماعات �للجنة، و�جتماع �لروؤ�شاء �مل�شاركني وجمموعات �لعمل.

املــادة ) ١0 (

يتم حل �خلالفات �لتي تن�شاأ عن تف�شري �أو تطبيق �أحكام هذه �التفاقية من خالل �مل�شاور�ت 

و�ملفاو�شات بني �لطرفـني.

املــادة ) ١١ (

يجوز للطرفـني تعديل هذه �التفاقية من خالل �إبر�م بروتوكوالت، و�لتي تدخل حيز �لتنفـيذ 

وفقا لالإجر�ء�ت �ملن�شو�س عليها فـي �ملادة )١٢( من هذه �التفاقية.

املــادة ) ١2 (

�إخطار  �آخر  ت�شلم  تاريخ  يوما من  بعد )٣0( ثالثني  �لتنفـيذ  �التفاقية حيز  تدخل هذه 

كتابي عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، و�لذي يقوم من خالله �لطرفان باإبالغ بع�شهما �الآخر 

با�شتكمال جميع �الإجر�ء�ت �لد�خلية �لالزمة لدخول هذه �التفاقية حيز �لتنفـيذ.

ت�شري هذه �التفاقية ملدة غري حمددة، ويتوقف �لعمل بها فور �نتهاء )١80( مائة وثمانني 

يومــا مـن تاريــخ ت�شلــم �أحــد �لطرفـــني الإخطـار كتابـي مـن �لطـرف �الآخـر عبــر �لقـنو�ت 

�لدبلوما�شية يعرب فـيه عن نيته باإنهائها.

حررت فـي م�شقط بتاريخ ١ من فرب�يـــر ٢٠٢٣م، �ملو�فق ١٠ من رجــب ١٤٤٤هـ، من ن�شختني 

�أ�شليتني، باللغات �لعربية و�لكاز�خية و�لرو�شية و�الإجنليزية، لكل منها ذ�ت �حلجية �لقانونية، 

وفـي حالة �الختالف، يعتد بالن�س �الإجنليزي.

عــن حكومـــة
�سلطنـــة عمـــان

عــن حكومـــة
جمهورية كازاخ�ستان
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم  ٢٠٢٣/١٣

بالت�سديق على اتفاقية التعاون 

فـي جمـــال النقــل البحــري واملوانـــــئ

 بـني حكومــة �سلطنـة عمــان وحكومـة مملكـة البحريـن

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعــلى اتفاقيـــة التعـــــاون فــي جمــــال النقــــل البحـــري واملوانئ بــــني حكومــــة �سلطنــــة عمــــان 

وحكومــة مملكـة البحرين، املوقعة فـي مدينة املنامة بتاريخ 24 من اأكتوبر 2022م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــى

الت�سديق على األتفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: ٩ مـن �سعبـــــــــــــان �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٢ مـن مــــــــــــــار�س �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية التعاون فـي جمال النقل البحري واملوانئ

بـني حكومــة �سلطنــة عمــان وحكومــة مملكــة البحريــن

املعلومـــات"،  النقــــل واألت�ســـــاألت وتقنيــــة  "وزارة  بـ  اإن حكومــــــة �سلطنـــــة عمــــان ممثلــــــــة 

وحكومة مملكة البحرين ممثلة بـ "وزارة املوا�سالت واألت�ساألت"، )وي�سار اإليهما فـيما بعد 

بـ "الطرفـني املتعاقدين"، وامل�سار لكل منهما بـ "الطرف املتعاقد"(.

ورغبــة فــي تعزيـــز عالقات ال�سداقة بني الطرفـــــني املتعاقديـــن، وبهـــدف ترويــــج التعـــاون 

فـي جمـال النقـل البحــري، وذلك على اأ�سا�س مبادئ امل�ســاواة، وال�سيــادة وامل�سالــح املتبادلـــة، 

وحريــة املالحــة البحريــة، وعدم التمييــز مبوجب األتفاقيـــات الدولية التــي �ســادق عليهـــا 

الطرفان املتعاقدان فـي جمال النقل البحري.

فقد اتفقتا على ما يلي:

املــادة ) ١ (
التعريفـــات

ألأغرا�س هذه األتفاقية، وما مل يقت�س الن�س خالف ذلك:

1 -  "ال�سلطة املخت�سة":

        - بالن�سبة حلكومة �سلطنة عمان:

           وزارة النقل واألت�ساألت وتقنية املعلومات - املديرية العــامة لل�ســوؤون البحرية.

       - بالن�سبة حلكومة مملكة البحرين:

           وزارة املوا�سالت واألت�ساألت.

2 - "�سفـينـــة الطـــرف املتعاقــــد": اأي �سفـينـــة جتاريـــة مبحـــرة، م�سجلة فـي اإقليم وترفـع علم 

اأي  طـــرف متعاقـــد وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها لديه. وأل ينطبق هذا امل�سطلح 

على ال�سفن احلربية، و�سفن خفر ال�سواحل، و�سفن ال�سرطة، و�سفــن البحــث العلمــي، 

امل�ستخدمة  احلكومية  وال�سفن  كم�ست�سفـيات،  امل�ستخدمة  وال�سفن  ال�سيد،  و�سفن 

ألأغرا�س غري جتارية، باألإ�سافة اإلى ال�سفن التي توؤدي مهاما عامة.
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الطرف  اإقليم  فـي  م�سجل  اآخر  كيان  اأو  اعتباري،  �سخ�س  البحري":  النقل  "�سركات   -  3
مقعدها  اأو  اإقامتها  مقر  ويكون  لديه،  بها  املعمول  واللوائح  للقوانني  وفقا  املتعاقد 
امل�سجل لدى ذلك الطرف املتعاقد م�سرحا له باملالحة الدولية، وي�سمل هذا امل�سطلح 

ال�سخ�س الطبيعي الذي تنطبق عليه املميزات املذكورة.
4 - "فرد الطاقم": اأي �سخ�س يعمل على منت �سفـينة اأي طرف متعاقد، اأو من يكون ا�سمه 

مدرجا فـي قائمة طاقم ال�سفـينة، ويحمل وثيقة هوية البحار.
5 - "ميناء الطرف املتعاقد": ميناء يكون فـي اإقليم طرف متعاقد ويكون مرخ�سا أل�ستقبال 

�سفن ال�سحن التجارية.
6 - "الراكب": ال�سخ�س املنقول على منت ال�سفـينة مبوجب عقد نقل، بدون اإدخال ا�سمه/

اأي  فـي  مرتبط  و/اأو  املتعاقدين،  الطرفـني  من  اأي  �سفـينة  طاقم  قائمة  فـي  ا�سمها 
اأعمال عليها مبوجب عقد.

املــادة ) ٢ (

تطويــر النقــل البحــري

1 - على الطرفـني املتعاقدين اتخاذ التدابري األآتية:
اجلهود  وتوحيد  املتعاقدين،  الطرفـني  بني  البحري  النقل  تطوير  فـي  امل�ساهمة   -

ألإزالة اأي عوائق قد متنع تطوير النقل البحري بني موانئ الطرفـني املتعاقدين.
- ترويج امل�ساركة غري املحدودة ل�سركات النقل البحري للطرفـني املتعاقدين فـي نقل 

الب�سائع بني بلديهما، وكذلك بني طرف متعاقد، واأي بلد ثالث.
2 - يجوز ل�سفن اأي من الطرفـني املتعاقدين دخول موانئ الطرف املتعاقد األآخر، واأي�سا 
وبلد  متعاقد،  طرف  بني  وكذلك  املتعاقدين،  الطرفـني  بني  والب�سائع  الركاب  نقل 

ثالث.
النقل  �سركات  املادة أل مت�س حقوق  البندين )1( و)2( من هذه  فـي  الواردة  األأحكام   -  3
البحري التابعة لبلد ثالث، وكذلك ال�سفن التي ترفع علم بلد ثالث من ممار�سة النقل 
البحري بني موانئ الطرفـني املتعاقدين و/اأو بني موانئ اأي من الطرفـني املتعاقدين، 

وموانئ بلد ثالث.
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املــادة ) ٣ (

عدم التمييز واملناف�سة احلرة 

النقل  التمييز واملناف�سة احلرة فـي جمال  املتعاقدين مراعاة قواعد عدم  على الطرفـني 

البحري الدويل.

املــادة ) ٤ (

الوكالـــة والفــرع

يجوز ل�سركات النقل البحري للطرفـني املتعاقدين اإن�ساء وكالة اأو فرع فـي اإقليم الطرف 

املتعاقد األآخر، وذلك وفقا للقوانني واألأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد األآخر.  

املــادة ) 5 (

حريــة حركــة األأربـــاح

على الطرف املتعـــاقد - وفقا لقوانينه الوطنية - منح حق ا�ستخـدام، وتبـادل، وحـرية نقـل 

اإقليمه وفقا للقوانني واألأنظمة  األأرباح املتح�سل عليها من خدمات ال�سحن املقدمة فـي 

املعمول بها لدى الطرف املتعاقد.

املــادة ) 6 (

التعامـل مـع ال�سفـن فـي املوانـئ والبحـر األإقليمـي

على كل طرف متعاقد، فـي موانئه وبحره األإقليمي، توفـري املعاملة نف�سها ل�سفن الطرف 

املتعاقد األآخر، مبا فـي ذلك ب�سائعها، واأفراد طاقمها، وركابها فـي احلاألت األآتية:

- الو�سول اإلى موانئ الطرفـني املتعاقدين.

- املعاملة فـي اأثناء فرتة البقاء فـي املوانئ واملغادرة.

- ا�ستخدام مرافق امليناء لنقل الب�سائع والركاب.

- الو�سول اإلى جميع خدمات ومرافق املوانئ.
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املــادة ) 7 (

اجلوانـب امل�ستبعـدة مـن نطـاق األتفاقيـة 

1 - هذه األتفاقية أل ت�سمل امتيازات النقل البحري ال�ساحلي، وعمليات القطر، واملالحة  
واخلدمات األأخرى ذات ال�سلة بالنقل البحري واملتاحة ل�سركات ال�سحن اأو غريها من 

املوؤ�س�سات، باألإ�سافة اإلى املواطنني واملقيمني فـي الطرف املتعاقد.
2 - اأحكام البند )1( من هذه املادة أل تنطبق على النقل البحري ال�ساحلي اإذا كانت �سفـينة 
املتعاقد  الطرف  موانئ  بني  للعمل  موافقة  منحت  قد  املتعاقدين  الطرفـني  من  اأي 
األآخر، اإما لتفريغ الب�سائع، واإما ألإنزال ركاب مت نقلهم من دولة ثالثة، اأو لتحميل 

ب�سائع اأو ركاب على متنها، ونقلهم اإلى دولة ثالثة.

املــادة ) 8 (

األلتـزام بالقوانــني املعمــول بهــا

وجودها  اأثناء  فـي   - وب�سائعها  وركابها،  طاقمها،  واأفراد  املتعاقد،  الطرف  �سفن  على   -  1
فـي اإقليم الطرف املتعاقد األآخر - اأن تخ�سع للقوانني واللوائح املعمول بها، أل �سيما 
 - والركاب  الطاقم  اأفراد  ومغادرة  وبقاء  دخول   - البحري  النقل  )�سالمة  لوائح: 
ا�سترياد وت�سدير الب�سائع - عبور احلدود - الهجرة - اجلمارك - ال�سرائب - حماية 

البيئة( والتدابري ال�سحية.
2 - تخ�سع �سفن الطرف املتعاقد للوائح والقوانني واملعاهدات املحلية واألإقليمية والدولية 

فـيما يخ�س ال�سالمة واملقايي�س وحماية البيئة البحرية والتطقيم األآمن لل�سفـينة.

املــادة ) ٩ (

ت�سهيــل النقــل البحــري

على الطرفـني املتعاقدين - فـي حدود القوانني واللوائـح املعمـول بها فـي اإقليميهما - تبني 
وال�سحية،  واجلمركية،  األإدارية،  األإجراءات  وتب�سيط  لت�سهيل  الالزمة  التدابري  جميع 

باألإ�سافة اإلى اأي اإجراءات �سكلية اأخرى مطبقة فـي ميناءيهما.
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املــادة ) ١٠ (

األعتــراف بالوثائـــق

املتعاقد األآخر  املتعاقدين األعرتاف بجن�سية �سفـينة الطرف  1 - على كل من الطرفـني 
اأ�سا�س الوثائق التي حتملها على متنها، وال�سادرة من ال�سلطات املخت�سة وفقا  على 

للقوانني واللوائح املعمول بها.

2 - عـــلى كــــل مـــن الطرفــــني املتعاقديـــــن األعتــــراف بجميـــع وثائــــق ال�سفـينــــة ال�ســــادرة 
عن ال�سلطة املخت�سة لدى الطرف املتعاقد األآخر.

3 - على كل من الطرفـني املتعاقدين األعرتاف ب�سهادات قيا�س احلمولة، والتي ت�سـدرها 
متطلبـات  مراعاة  مع  األآخر،  املتعاقد  للطرف  املخت�سة  ال�سلطات  بها  تعرتف  و/اأو 
اأن يعفـي  املتعاقد  ال�سلة. وفـي جميع األأحــوال، على الطرف  الدوليـة ذات  املعاهدات 
ال�سفن التي حتمل �سهــادات قيا�س حمولة �سارية املفعول من اإعادة القيا�س فـي موانئ 

الطرف املتعاقد األآخر.

املــادة ) ١١ (

وثائـــق هويــة اأفــراد الطاقــم

1 - علـى كــل مــن الطـرفــني املـتعـاقدين األعـرتاف بوثـائق الهـوية الـر�سمية ألأفراد الطاقم 
- الذين هم من مواطني الطرف املتعــاقد األآخـر - والتي تخولهم لعبـور حدود الدولة، 
وال�سـادرة من ال�سلـطات املختـ�سة للطـرف املتعـاقـد األآخر، على اأن مينـح حـاملو هذه 

الوثائق احلقوق امل�سار اإليها فـي املادة )12( من هذه األتفاقية.

هذه الوثائق هي كاألآتي:

- حكومة �سلطنة عمان: وثيقة هوية البحارة. 

- حكومة مملكة البحرين: دفرت �سجل اخلدمة.

2 - عــــلى كــــل من الطرفــــــني املتعاقدين تبادل مناذج الوثائق امل�سار اإليهـا فـي البنــد )1( 
مــن هـــذه املــــادة عرب القنوات الدبلوما�سية فـي موعـــد أل يتجــاوز )30( ثالثني يومـــا 
من دخول هـذه األتفاقيـة حيـــز التنفـيــذ، وعلى اأي من الطرفـني املتعاقدين اإخطــار 
يتجاوز )30( ثالثني  فـي موعد أل  الوثائق،  نوع هذه  فـي  تغيري  باأي  األآخر  الطرف 

يوما قبل العمل بهذا التغيري، اأو اإدراجه.
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اأن  ثالثة،  دولة  مواطني  من  هم  والذين  املتعاقد،  الطرف  �سفـينة  طاقم  اأفراد  على   -  3
األآخر تخولهم لعبور  املتعاقد  املخت�سة للطرف  ال�سلطات  يحملوا وثائق �سادرة من 

حدود الدولة.

املــادة ) ١٢ (

دخــول وعبــور واإقامــة اأفــراد الطاقــم

1 - على كل من الطرفـني املتعاقدين ال�سماح ألأفراد طاقم �سفن الطرف املتعاقد األآخر 
 )11( املادة  من  و)3(   )1( البندين  فـي  اإليها  امل�سار  الوثائق  اإحدى  يحملون  الذين 
اإلى املدينة خالل فرتة بقاء ال�سفـينة فـي مينائها وفقا  من هذه األتفاقية، بالنزول 
للقوانني واألأنظمة املعمول بها فـي دولة ذلك الطرف املتعاقد، اإأل اإذا كان لديها اأ�سباب 
اأو النظام  العامة،  ال�سالمة  اأو  العامة،  اأ�سا�س ال�سحة  مربرة لرف�س منح األإذن على 
العام اأو األأمن القومي. ويجوز ألأي من الطرفـني املتعاقدين رف�س منح األإذن ألأي من 
اأفراد طاقم �سفـينة الطرف املتعاقد األآخر وفقا للقوانني واألأنظمة املعمول بها لدى 

ذلك الطرف املتعاقد.
2 - ي�سمـــــح لكـــل مــن اأفـــراد الطاقـــــم - يحمــــل اأيــــا من الوثائــــق امل�ســار اإليها فـي البنــدين 
)1( و )3( من املـادة )11( من هذه األتفاقية مع تاأ�سرية دخول �سارية املفعول - اإذا لزم 

األأمر، عبور اإقليم الطرف املتعاقد األآخر لالأغرا�س األآتية:
اأ - األن�سمام اإلى �سفـينته، اأو األنتقال اإلى �سفـينة اأخرى.

ب - العودة اإلى وطنه.
ج - اأو اأي غر�س اآخر مت املوافقة عليه من قبل ال�سلطة املخت�سة للطرف املتعاقد 

األآخر.
3 - على ال�سلطة املعنية - وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها - لكل من الطرفـني املتعاقدين 
اإ�سدار ت�سريح اإقامة ألأي فرد من اأفراد الطاقم يتم اإدخاله اإلى م�ست�سفى فـي اإقليمها، 

وذلك للفرتة الزمنية التي يقت�سيها العالج.
رف�س  فـي  احلق  املتعاقدين  للطرفـني  املادة،  هذه  من   )1( البند  اأحكام  مراعاة  مع   -  4
دخول اأي �سخ�س غري مرغوب فـيه اإلى اإقليميهما، حتى فـي احلاألت التي يكون فـيها 
بحوزة هوؤألء األأ�سخا�س اأي من الوثائق امل�سار اإليها فـي املادة )11( من هذه األتفاقية، 

وتاأ�سرية دخول �سارية املفعول.
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القوانني واألأنظمة لدى توؤثر على  املادة أل  اإلى )4( من هذه  البنود من )1(  اأحكام   -  5
الطرفـني املتعاقدين فـيما يتعلق باإجــراءات )الدخــول والعبـــور واألإقامــة واملغـــادرة( 

لالأ�سخا�س األأجانب.

املــادة ) ١٣ (

العـــون وامل�ساعــــدة

1 - فـي حالة تعر�س �سفـينة طرف متعاقد حلادث اأو واجهت اأي خطر فـي البحر األإقليمي 
للطرف املتعاقد األآخر، على ال�سلطات املخت�سة لدى الطرف املتعاقد األآخر اتخاذ جميع 
التدابري الالزمة لتقدمي العون وامل�ساعدة ألأفراد طاقم ال�سفـينة، وركابها والب�سائع 

التي حتملها على متنها، وذلك  بالقدر نف�سه الذي كانت �ستقدمه اإلى �سفنها. 

2 - على الطرفـني املتعاقدين األلتزام باأحكام املنظمة البحرية الدولية عند حتديد اأ�سباب 
احلوادث البحرية.

3 - على ال�سلطات املخت�سة للطرف املتعاقد الذي تعر�ست �سفـينة الطرف املتعاقد األآخر 
للواقعة فـيه، اأو واجهت اأي خطر اآخر فـي بحرها األإقليمي، اأن  تبلغ - وفـي اأقرب وقت 

ممكن - عن احلدث اإلى اأقرب ممثل قن�سلي للطرف املتعاقد األآخر.

4 - علــى الطـرف املتعاقد اأن يقـوم باألإبــالغ فــورا عــن تعـــر�س �سفـينتــه حلــادث اأو لطــارئ 
فـي املياه الداخلية اأو البحر األإقليمي التابع للطرف املتعاقد األآخر من قبل ال�سلطات 

املخت�سة للطرف املتعاقد اإلى ال�سلطات املخت�سة التابعة للطرف املتعاقد األآخر. 

5 - اأحكام البنود من )1( اإلى )3( من هذه املادة أل مت�س احلق فـي رفع دعوى للمطـالبة
بالر�سوم املتعلقة بخـدمات البحث واألإنقاذ، وامل�ساعدة، واألإعانة التي تقدم لل�سفـينة، 

وركابها، واأفراد طــاقمها وب�سائعها.

املــادة ) ١٤ (

التعـــاون الفنـــي

علــــى الطرفـني املتعاقديــــن بــذل كـــل ما فـي و�سعهما لتطوير التعاون البحـــري امل�ستـــرك 
فـي جمال النقل البحري التجاري وت�سجيع �سركاتهما البحرية واأي موؤ�س�سات مرتبطة 
بالنقل البحري اأو بتطوير األأن�سطة فـي جميع جماألت التعاون، وي�سمل هذا التعاون األآتي:
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1 - عمليات البحث واألإنقاذ.

2 - حماية البيئة البحرية.

3 - التدريب البحري.

4 - ال�سالمة البحرية.

5 - التبادل الدوري للمعلومات واخلربات واألإح�سائيات. 

6 - تبادل الزيارات بني العاملني واملخت�سني فـي املوانئ بغية اكت�ساب اخلربة وتوحيد 
األإجراءات والنظم املتبعة فـي كال البلدين.

املــادة ) ١5 (

اللجنــة امل�سرتكــة

على الطرفـني املتعاقدين اإن�ساء جلنة م�سرتكة مكونة من ممثلي اجلهات املعنية، وتعقد 
اأي منهما،  اإقليم  فـي  اأي طرف متعاقد  بناء على طلب  و/اأو  بالتناوب  دورية  اجتماعــــات 

وذلك من اأجل األآتي:
1 - مناق�سة وا�ستعرا�س امل�سائل التي قد تن�ساأ من تنفـيذ هذه األتفاقية.

والنقل  املوانئ  جمال  فـي  جديدة  خدمات  تقدمي  ب�ساأن  م�سرتكة  درا�سات  اإجراء   -  2
البحري.

املــادة ) ١6 (

ت�سويــة اخلالفـــات

يتم ت�سوية اأي نزاع اأو خالف قد ين�ساأ عن تف�سري اأو تنفـيذ هذه األتفاقية وديا عن طريق 
امل�ساورات بني الطرفـني عرب القنوات الدبلوما�سية.

املــادة ) ١7 (

تعديــل األتفاقيــة

اأي  اأو جزئيا، وي�سكل  يجوز ألأي من الطرفـني الطلب كتابيا لتعديل هذه األتفاقية كليا 
تعديل يتفق عليه الطرفان جزءا أل يتجزاأ من هذه األتفاقية ويدخل التعديل حيز التنفـيذ 

وفقا لالإجراءات الواردة فـي املادة )18( من هذه األتفاقية.
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املــادة ) ١8 (

دخــول حيــز التنفـيـــذ

تدخـل هـذه األتفاقيـة حيــز التنفـيذ من تاريخ ت�سلم األإخطار الثانــي عن طريـــق القنـــوات 

الدبلوما�سية ب�ساأن األإفادة باإمتام كافة األإجراءات الد�ستورية الالزمة لدى كل من الطرفـني 

لدخول األتفاقية حيز التنفيذ كما هو من�سو�س عليه فـي ت�سريعاتهما الوطنية.

تظـــل هـــذه األتفاقيـــة �ساريــة املفعــول ملــــدة )5( خم�س �سنــوات وجتدد تلقائيا، ملدة مماثلة 

مـا لـم يقــم اأحــد الطرفــــني بالتقــــدم بطلـــب كتابـــي عبــــر القنـــوات الدبلوما�سيـــة برغبتـــه 

فـي اإنهاء العمل بها قبل )6( �ستــة اأ�سهر من تاريخ األنتهاء، وأل يوؤثــر اإنهــاء هـــذه األتفاقيــة 

على تنفـيذ امل�ساريع التي �سبق األتفاق عليها والتي مت بدء العمل بها حتى تنجز.

واإثباتا لذلك، فقد وقع املفو�سان اأدناه نيابة عن حكومتيهما على هذه األتفاقية.

حــــررت ووقعــــت هــــذه األتفاقيـــة فــــي مدينــــــة املنامــــــــة بتـــــاريخ 28 ربيــــــــع األأول 1444هـ، 

املوافق 24 اأكتوبر 2022م، من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية، ولكل منهما ذات احلجة القانونية.

عن حكومة �سلطنة عمان

بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي

وزيـــــر اخلارجيــــة

عن حكومة مملكة البحرين 

ال�سيـد حممــد بن ثامــــر الكعبـي

وزير املوا�سـالت واألت�ساألت
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2023/14
بتقريـر �سفــة املنفعـة العامــة

 مل�ســـروع طريـــق )عبـــري االلتفافــــي( 
وازدواجيـة طريـق )عربي - تنعـم( فـي حمافظــة الظاهــرة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون نزع امللكية للمنفعة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/64، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى
يعترب م�سروع طريق )عربي األلتفافـي( وازدواجيـة طريق )عربي - تنعم( فـي حمافظة 
الظاهـــرة - املحــــدد فـي املذكـرة والر�ســـم التخطيطــي األإجمالــي املرفقــني - مـــن م�سروعــــات 

املنفعة العامة.

املــادة الثانيـــة
للجهات املخت�سـة األ�ستيالء بطريـــق التنفـيذ املبا�ســر علــى العقارات واألأرا�ســي الالزمـــة 
للم�سـروع املذكــور وما عليهـــا من من�ساآت طبقا ألأحكام قانون نزع امللكية للمنفعـــة العامـــة 

امل�سار اإليه.

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

�سـدر فـي: ٩ مـن �سعبـــــــــــــان �سنـة 1444هـ

املـوافــــق: 2 مـن مــــــــــــــار�س �سنـة 2023م
 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مذكـرة تو�سيحيـة خمت�سـرة 
ب�ساأن اأهداف  م�سروع طريق )عربي االلتفافـي(

 وازدواجية طريق ) عربي -تنعم( مبحافظة الظاهرة

مـــــن منطلـــق التوجيــهـــــات ال�ساميـــة ملوألنــــــا ح�ســــرة �ساحـــب اجلاللــة ال�سلطــــان املعظــم 
- حفظه اللـه ورعاه - باإن�ســـاء �سبكــة من الطرق احلديثـــــة خلدمة جميــــع اأوجـــه الن�ســـاط 
فـي �سلطنة عمان، حيث اإن تعزيز �سبكة النقل الربي ل�سلطنة عمان أل يقلل من تكلفة النقل 
من حيث املال والوقت فح�سب، بل يعترب من األأمور التي يعول عليها لتح�سني الربط بني 
�سلطنة عمان والدول املجاورة عن طريق موانئها. كما اأن وجود بنية اأ�سا�سية للنقل الربي 
�سيعمل على ت�سجيع األ�ستثمارات الداخلية واخلارجية، وت�سهيل عملية ا�ستغالل العديد 
من املوارد الطبيعية التي تتمتع بها البالد مثل مناجم التعدين والرثوة ال�سمكية والتي 
والتعدين وجلب فوائد غري  الزراعة وال�سناعة والتجارة  األأن�سطة مثل  �ستطور  بدورها 

مبا�سرة للبالد.

يعترب م�سروع الربط الربي مع اململكة العربية ال�سعودية من امل�ساريع  التي تدعم التكامل 
اخلليجــي مــن حيــث زيادة التوا�ســل األجتماعـــي واألقت�ســــادي، وت�سهيــل حركــة الب�سائــع 
اإزالــة  امل�سروع  ويت�سمن  العمانية.  املوانئ  ا�ستخدام  على  ال�سعوديني  امل�سدرين  وت�سجيع 
األختناقات اخلا�سة بالطرق الرئي�سية اإلى املوانئ البحرية، ومن اأجل �سمان وجود حركة 
و�ســـق طـــرق  تاأهيل  اإعـــادة  فاإنه يتطلب  العمانية،  باملوانئ  �سل�سة وفعالة للطريـق وربطه 
جديدة. حيث مت مناق�سة هذا امل�سروع واعتماده فـي الربنامج الوطني للتنويع األقت�سادي 
"تنفـيــــــذ" لت�سهيـــــل احلركــــة التجاريــــة بـــني املنافـــذ احلدوديــة والبحريـــة ل�سلطنــة عمــان، 

وقد خرج امل�سروع مبجموعة من الطرق التي �ست�سمن حركة �سري �سل�سة وفعالة منها: 

اإن�ساء طريق )عربي االلتفافـي( وازدواجية طريق )عربي- تنعم(

زيادة  اإلى  �سيوؤدي  ال�سعودية  العربية  باململكة  عربي  وألية  يربط  الذي  الطريق  اكتمال 
حركة مرور ال�ساحنات فـي الوألية م�سببة ازدحاما وبطئا فـي احلركة املرورية، لذا ا�ستملت 
الدرا�سة على ت�سميم طريق )عربي األلتفافـي( وطريق )عربي - تنعم( بطول )61( كيلومرتا.
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يحقــق امل�ســروع االأهــداف التاليــة:

اأهميــة لوج�ستيــةاأهميــة اقت�ساديـةاأهميــة �سياحيــة

ت�سجيع تدفق وانتقال 
ال�سياح العرب

تطوير املناطق التي متتد 
على الطريق خا�سة واأنه مير 
فـي املنطقة الرئي�سية ألإنتاج 
النفط والغاز ب�سلطنة عمان

اإقامة عدة م�ساريع جديدة 
على امتداد الطريق لتقدمي 

اخلدمات واملرافق العامة وبع�ض 
اخلدمات ال�سرورية كمحطات 

التزود بالوقود والفنادق 
واأل�سرتاحات واخلدمات الالزمة

تعزيز احلركة 
ال�سياحية املتبادلة بني 
البلدين فهناك تدفق 

يقدر باآألف ال�سياح من 
اململكة اإلى حمافظة 
ظفار خالل ف�سل 

ال�سيف

توفـري فر�ض عمـــل
 ألأبنــــاء البلدين

ت�سدير واإعادة ت�سدير الب�سائع 
عرب احلدود الربية من �سلطنة 

عمان اإلى اململكة العربية ال�سعودية 
بن�سبة )70٪( من اإجمايل جتــــارة 

األأرا�سي بني البلدين

تي�سري ان�سياب حركة 
انتقال املواطنني 
العمانيني للديار 

املقد�ســة ألأداء منا�سك 
احلج والعمرة

عوائــــد اقت�ساديــــــة جمـــــة 
من خالل حقل ال�سيبة 

والذي يقدر بـ  )14( مليار 
برميـــل مـــن النفــــط اخلــــام 

و)25( طن قدم مكعب من الغاز. 
وبذلك ميكن  مليناء �سحار 

ال�سناعي وميناء الدقم تلبية 
احتياجات �سلطنة عمان فـي 
الن�ساط التجاري من النفط 

والغاز

تي�سـيــر التبـــادل التجــاري بني 
البلديــن وحتقــــيــــق منــو كبري 
فـي جتـارة املا�سـية، وال�سيارات، 

واملنتجات الزراعية
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حت�سني �سعة ا�ستيعاب الطريق للحركة املرورية املتزايدة، وذلك برفع م�ستوى الطريق --
اإلى م�سارين فـي كل اجتاه.

تنفـيذ حت�سينات هند�سية للتاأكد من اأن امل�سار يلبي متطلبات ال�سرعة الت�سميمية ح�سب --
املوا�سفات القيا�سية بدليل ت�سميم الطرق )2017(.

املرور -- حركة  وحجم  الت�سميم  احتياجات  لتلبية  احلالية  الر�سف  طبقات  تاأهيل  اإعادة 
املتوقعة خالل )20( ال�سنة القادمة.

اإن�ساء اأنفاق وج�سور لت�سهيل و�سمان �سال�سة احلركة املرورية ولربط التجمعات العمرانية--
على جانبي الطريق .

اإن�ســاء عبــارات �سندوقيـــة وقنــــوات لت�سريف مياه األأودية وليتنا�سب الطريــــق مـع كافــــة--
الظروف اجلوية.

يت�سمــن امل�ســروع االآتــي:

الطريق �سمم على اأحدث األأ�ساليب العلمية واملوا�سفات الفنية املعمول بها فـي اإن�ساء اأ - 
الطـرق احلديثــة، حيث يتكــون مـــن م�ســـارب التقاطعات وم�ســارات الدخــــول واخلـــروج 

والدوارات و اإن�ساء اأنفاق وج�سور علوية جديدة، وهي كالتايل:

امل�ســــروع
ازدواجية طريق
عربي االلتفافـي

ازدواجية طريق 
)عربي - تنعم(

طريق
 عربي -تنعم

طريق حمليطريق ثانويطريق وطنيت�سنيف الطريق

-كل اأحوال الطق�ضكل اأحوال الطق�ضنوع الطريق

3.0م3.65م3.75معر�ض احلارة

221عدد احلارات فـي كل اجتاه

عر�ض الكتف اخلارجي
عر�ض الكتف الداخلي

2.50م
1.50م

2.50م
1.50م

1م

1م2.60م2.00معر�ض احلافة

1.500م اإلى 2.00م0عر�ض املم�سى
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امل�ســــروع
ازدواجية طريق
عربي االلتفافـي

ازدواجية طريق 
)عربي - تنعم(

طريق
 عربي -تنعم

نعمنعمنعماإنارة الطريق
300عدد التقاطعات

300عدد اجل�سور العلوية

500عدد اأنفاق املركبات

010عدد اأنفاق امل�ساة
الــــــدوارات 

)تقاطعات �سطحية(
510

120معر�ض اإحرامات الطريق

يختلف مع األأخـذ 
فـي األعتبار 

احلد األأدنى من 
األأرا�ســي املوجودة

-

اإلى حمطات ألأوزان ب -  اإن�ساء عبارات �سندوقية جديدة باألإ�سافة  امل�سروع على  ي�ستمل 
ال�ساحنات، واأعمال نقل وحماية اخلدمات واملرافق القائمة واأنابيب م�ستقبلية للخدمات.

�سيتم تزويد الطريق باألإنارة وبكافة متطلبات ال�سالمة املرورية الالزمة من احلواجز ج - 
ت�سريف  نظام  اإن�ساء  وكذلك  والدهانات،  والتحذيرية  األإر�سادية  واللوائح  املعدنية 
�سطحي للطريق الرئي�سي واجلزيرة الو�سطية واجل�سور والدوارات واملداخل واملخارج، 

مت�سمنة قنوات لت�سريف مياه األأمطار.
ترتاوح اإحرامات امل�سروع بني )60( مرتا فـي املناطق املاأهولة لتجنب نزع امللكيات قدر د - 

األإمكان و)200( مرت فـي املناطق املفتوحة، بحيث ي�سمح املجال اأمام م�ساريع التنمية 
م�ستقبال.

هـ - يتطلب تنفـيذ امل�سروع نزع ملكية املمتلكات املتاأثرة باألإحرامات وي�ستدعي ذلك ا�ست�سدار 
مر�سوم �سلطاين �سام بتقرير �سفة املنفعة العامة للم�سروع.

اجلدير بالذكر باأنه تـم اإ�سنــاد اأعمــال الدرا�سة والت�سميم لهـذا امل�ســروع اإلى املكتــب الوطنـــي 
الهند�سي.

-29-



اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

-30-



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـرار وزاري

رقــم 67/٢٠٢٣ 

باعتبار موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة 

ا�صتنــادا اإىل املر�صـــوم ال�صلطانـــي رقــم 2020/97 بتعديل م�صمــى وزارة التجـــارة وال�صناعة 

اإىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار الوزاري رقم 20١2/١2 باعتماد الالئحة الفنية اخلليجية رقم 20١١/2٤٦ اخلا�صة 

ببطاقات عبوات منتجات التبغ كموا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى 

تعترب املوا�صفة القيا�صية العمانية رقم )OS 1655 : 2022( اخلا�صة بالتغليف العادي ملنتجات 

التبغ، موا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة 

تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )١000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا القرار، 

وت�صاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة 

يلغـــى القـــرار الــــوزاري رقـــم 20١2/١2 امل�صـــار اإليـــه، كمـــا يلغــى كل ما يخالف هذا القرار، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة 

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد م�صي )٦( �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.

�سـدر فـي : ٢٣ مـن رجـــــــب ١٤٤٤هـ
املـوافــــق : ١٤ مـن فبرايـــر ٢٠٢٣م

قـيـ�س بــن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار 

قـرار وزاري 

رقـم ٩/2023

بتعديـل بعــ�ض اأحكـــام

 القرار الوزاري رقم 2004/1 باإن�صاء جامعة نزوى اخلا�صة

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل اإلى وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى القرار الوزاري رقم 2004/1 باإن�ساء جامعة نزوى اخلا�سة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص البند )د( من املادة )2( من القرار الوزاري رقم 2004/1 امل�سار اإليه، الن�ص االآتي:

"د - كلية العلوم ال�سحية".

املــادة الثانيـــة

ين�سـر هـذا الـقرار فـي الـجـريدة الـر�سميـة، ويعـمـل به مـن اليوم التايل لتـاريـخ ن�سـره.

�صـدر فـي:   4  مـن رجــــــــــــــب 1444هـ  

املوافـــــق: 2٦ مـن ينايـــــــــــــر 2023م

د. رحمـة بنت اإبراهيم بن �صعيد املحروقيـة 

وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

قـــرار وزاري
رقــم 2023/19

بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2018/19 
باإن�شــــاء اجلـامعــــة الوطنيــــة للعلـــــوم والتكنــولوجيــــــا

ا�ستنادا اإلى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/41،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/42 فـي �ساأن اإن�ساء الكليات واملعاهد العليا اخلا�سة،

وزارة  اإلى  العايل  التعليم  وزارة  م�سمى  بتعديل   2020/98 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  واإلى 
التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى القرار الوزاري رقم 2018/19 باإن�ساء اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة األأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة االأولى من القرار الوزاري رقم 2018/19 امل�سار اإليه، الن�ص االآتي:

املادة االأولى

تن�ساأ جامعة خا�سة من خالل دمج كليتي كالدونيان الهند�سية، وعمان الطبية، وت�سمى 
)اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا(، وتكون لها ال�سخ�سية االعتبارية، ويكون مقرها 
الرئي�سي فـي حمافظة م�سقط، وت�سم )5( خم�ص كليات، وهي: كلية الهند�سة، وكلية الطب 
والعلوم ال�سحية، وكلية ال�سيدلة، وكلية التكنولوجيا املتقدمة، وكلية عمان البحرية الدولية.

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

�شـدر فـي:   6  مـن �شعبــــــــان 1٤٤٤هـ  
املوافـــــق: 27 مـن فربايــــــــر 2023م

د. رحمـة بنت اإبراهيم بن �شعيد املحروقيـة 
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

�سرطـة عمـان ال�سلطانيـة
قــــرار 

رقـم 2023/53
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحــة التنفـيذيـة 

لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

ا�ستنادا اإلى املر�سـوم ال�سلطـاين رقـم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول جمـل�س 
الـتعاون لدول اخلليج الـعربيـة,

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليـج العربية 
ال�سادرة بالقرار رقم 2005/23,

واإلى قـرار جلنة التعـاون املايل واالقت�سادي لدول جمل�س التعاون لـدول اخلليج العربية 
فـي اجتماعها رقم )114( املنعقـد بتاريخ 2021/11/7م,

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

املــادة األأولـــــى

ي�ستبدل بن�س الفقرة )3( من املادة )29( من الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد 
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليها, الن�س االآتي:

"3 - ا�ستعمال املواد امل�سمولة باالإعفاء اأو بتعرفة جمركية خمف�سة وفقا الأحكام النظام 
)القانون( والت�سريعات ذات العالقة ال�سادرة فـي اإطار املجل�س فـي غري الغاية اأو الهدف 
الذي ا�ستوردت من اأجله اأو تبديلها اأو بيعها اأو الت�سرف فـيها دون موافقة االإدارة 

وتاأدية ما يتحقق عليها من �سرائب )ر�سوم( جمركية".

املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار, اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالـثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2023/3/1م.

�سـدر فـي:   7  مـن �سعبــــــان ١٤٤٤هـ 
الفريق/ ح�سـن بـن حم�سـن ال�سريقــــياملوافـــــق: 28 مـن فربايـــــر 2023م

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

وعمـــل النقابـــات العماليــــة واالحتـــــادات العماليـــة واالحتــــاد العـــام لعمــال �سلطنـــة عمــان 

اأن عمال �سركــة )اأنوار املجد املتحدة للطاقة( تقدموا اإىل املديريـــة العامة للرعاية العماليــة 

بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عمالية, ولكل مت�سرر احلق فـي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب, 

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

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض, وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

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 : 159909
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات )بيع احللوى العمانية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحبوب للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159911
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فواني�س بهالء للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وأليه بهالء، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159916

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س الن�سائية و ال�ستاير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزيرة احلرير للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159919

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حور�س العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159923
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفوترة، ا�ستف�سارات عن األأعمال، حتليل اأ�سعار التكلفة، حما�سبة، تدقيق احل�سابات، 
ن�سخ  العامة،  العالقات  األأعمال،  فـي  احلقائق  تق�سي  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 
الهاتف  على  الرد  األأعمال،  نقل  خدمات  الراأي،  ا�ستطالعات  مكتبية،  وظائف  األت�ساألت، 
للم�سرتكني غري املوجودين، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات 
فـي قواعد بيانات حا�سوب، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات ألأعمال 
الت�سويق  خدمات  ال�سراء،  لطلبات  األإدارية  املعاجلة  األأ�سعار،  بني  املقارنة  خدمات  اأخرى، 
عرب الهاتف، اإدارة األأعمال ملوردي خدمات متعاقدين، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية 
ت�سجيل  امل�ستهلكني،  وألء  اإدارة  برامج  للغري،  ال�سداد  لربامج  جتارية  اإدارة  الغري،  حل�ساب 

األت�ساألت والبيانات املكتوبة، التفاو�س على عقود األأعمال با�سم الغري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكهرباء القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159925
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األ�ست�سارات املعمارية، ر�سم ت�ساميم وخمططات األإن�ساء، ت�سميم الديكور الداخلي، خدمات 
ر�سم اخلرائط، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنون العمارة املتقدمة لال�ست�سارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159944

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية للموائد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التداول املمتاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وألية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159945

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األأحقاف لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159949

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك 

)الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املنى الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160020

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقم�سة )اإزار وفانيلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الرافع للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160022

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�سائح ال�سيدألنية )بيع األأدوية واملنتجات امل�سموح بها فـي ال�سيدلية(، اإعداد ال�سيدألين 

للو�سفات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160113

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد التنظيف وال�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت األأخ�سر للت�سوق �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160148

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، امل�ساج التدليك، العناية باأظافر اليدين، 

خدمات احلمامات البخارية، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأظافر األأنيقة للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160256

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س �سلع على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة )بيع األأقم�سة واملن�سوجات واملالب�س 

اجلاهزة ولوازم اخلياطة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ املزن الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160283

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد اجلودة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160370

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سل�سات طماطم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجل�سار للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160371
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سل�سات طماطم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجل�سار للم�ساريع املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161197
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق  األ�سطناعية،  الرمو�س  لتثبيت  )لوا�سق  امل�ستعارة  الرمو�س  لتثبيت  لوا�سق 
لتثبيت احلواجب امل�ستعارة، لوا�سق لالأظافر، األ�سطناعية اأعواد قطن جلميع األأغرا�س 
لال�ستخدام ال�سخ�سي، رمو�س ا�سطناعية، اأظافر ا�سطناعية، اأظافر ا�سطناعية لغايات 
التجميل، جل األ�ستحمام واأل�ستحمام بالدو�س، لي�س للغايات الطبية، اأحمر خدود، غ�سول 
للج�سم، قطع من ال�سابون لغ�سل اجل�سم، م�ستح�سرات حليبية منظفة للعناية بالب�سرة، 
جتميلية  تلوين  م�ستح�سرات  واحدة،  مرة  لال�ستعمال  بالكولونيا  م�سربة  مبللة  مناديل 
كرميات  عيوب،  خافـي  ال�سم�س،  ألأ�سعة  التعر�س  بعد  بالب�سرة  للعناية  مركبات،  للعيون، 
جتميل ل�سد الب�سرة حول العينني، كرميات جتميل للعناية بالب�سرة، جل جتميلي للعني، 
اأقالم عني جتميلية، م�ساحيق جتميل الوجه، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل للعناية 
باألأظافر، م�ستح�سرات جتميل لرمو�س العني، م�ستح�سرات جتميل لتجفـيف األأظافر(، 
منتجات  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  )م�ستح�سرات  بالب�سرة  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات 
جتميل على �سكل رذاذات للعناية بالب�سرة، م�سحوق جتميل لتبيي�س الوجه، م�ستح�سرات 
جتميل جميعها للبيع على �سكل طقم، م�ستح�سرات جتميل حلواجب العني، م�ستح�سرات 
لغايات  قطن  عيون،  ظالل  �سكل  على  جتميل  م�ستح�سرات  العني،  لرمو�س  جتميل 
م�سحوق  للعيون،  طبية  غري  كرميات  التجميلي،  لال�ستخدام  قطنية  اأعواد  التجميل، 
م�سربة مبركبات منظفة أل�ستخدامها  واحدة  ت�ستخدم مرة  مبللة  مناديل  وجه كرميي، 
للعناية  زيوت عطرية  بالب�سرة،  للعناية  املزدوجة، خال�سات  اأ�سرطة اجلفن  الوجه،  على 
بالب�سرة، مق�سرات للعناية بالب�سرة، م�ستح�سرات ت�سحيح لتفتيح العني، �سمادات عيون 
للعيون، جل  للعيون، كرمي  للعيون، م�ستح�سرات جتميل  لغايات جتميلية، خافـي عيوب 
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العيون،  للعيون، حمدد عيون، غ�سول )لو�سن( للعيون،(، رمو�س م�ستعارة )مزيل مكياج 
مكياج للعيون، اأقالم للعيون، ظل للعيون، ظالل العيون، اأقالم عري�سة لتحديد للعيون، 
اأقالم رفـيعة لتحديد العيون، غ�سوألت )لو�سن( لتجاعيد العيون، األوان للحواجب، األوان 
للحواجب،  جل  احلواجب،  جتميل  م�ستح�سرات  وم�ساحيق،  اأقالم  �سكل  على  للحواجب 
خفـيف  لون  للرمو�س،  اأ�سباغ  للحواجب،  م�سحوق  للحواجب،  اأقالم  للحواجب،  ما�سكارا 
للجفون،  ظل  للجفون،  اأقالم  للجفون،  مزدوج  مكياج  رمو�س،  للرمو�س،  )تظليل( 
حمددات للعيون، اأقالم حتديد العيون، مكياج العيون، اأقالم للعيون، ظل للعيون، اأحمر 
م�سحوق  طبي،  غري  وجه  م�سحوق  للوجه،  م�سحوق  للوجه،  ذر  م�سحوق  للوجه،  خدود 
م�ساحيق  بامل�سحوق،  مغلف  ورق  �سكل  فـي  وجه  م�سحوق  التجميلي،  لال�ستخدام  وجه 
)مناديل  األأقدام  لتعرق  �سابون  الوجه(،  عيوب  خافـي  الورق،  على  وجه  م�سحوق  وجه، 
لالأقدام،  طبي  غري  عطري(  )مرهم  بل�سم  جتميل،  مب�ستح�سرات  م�سربة  للوجه  مبللة 
م�ستح�سرات غري طبية للعناية باألأقدام، اأقنعة لالأقدام للعناية بالب�سرة، �سابون لتعرق 
األأقدام، م�سحوق لالأقدام غري طبي، م�ستح�سرات لفرك األأقدام، اأحجار لتنعيم األأقدام، 
اأكيا�س ذات روائح طيبة لو�سائد العيون، اأقنعة على �سكل جل للعيون، مزيالت على �سكل 
جل لالأظافر، غراء لتقوية األأظافر، غ�سول لل�سعر واجل�سم، اأقنعة يدين للعناية بالب�سرة، 
غ�سول لليدين، اأطقم م�ستح�سرات التجميل، حمددات م�ستح�سرات جتميل للعيون، بل�سم 
)مرهم عطري( لل�سفاه، بل�سم )مرهم عطري( غري طبي لل�سفاه، مراهم عطرية )بل�سم( 
لل�سفاه غري طبي، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه، طالءات غري طبية لل�سفاه، طالء �سفاه 
كرمي  ال�سفاه،  جتميل  م�ستح�سرات  �سفاه،  )ملطفات(  منعمات  جتميل(،  )م�ستح�سرات 
لل�سفاه، ملمع �سفاه، األواح ملمع ال�سفاه، حمدد �سفاه، مكياج لل�سفاه، موحدات لون ال�سفاه، 
اأقالم �سفاه، ملمعات ال�سفاه، مراهم �سفاه، م�ستح�سرات واقية غري طبية لل�سفاه(، طالء 
�سفاه م�ستح�سرات  التجميل، �سبغات  لل�سفاه م�ستح�سرات  واقية  ال�سفاه )م�ستح�سرات 
التجميل، �سبغات �سفاه للغايات التجميلية، األوان خفـيفة لل�سفاه، اأحمر �سفاه، علب ألأحمر 
األأقدام،  �سائل ي�ستخدم فـي مغط�س )حو�س غ�سل(  �سائل، �سابون  ال�سفاه، حمدد عيون 
�سابون �سائل ي�ستخدم فـي مغاط�س )اأحوا�س غ�سل( األأقدام، بودرة �سائبة )لو�س( للوجه، 
اأطقم مكياج، مم�سحات مكياج من القطن، غ�سول )لو�سن( حليبي للعناية بالب�سرة، مناديل 
جتميلي،  )لو�سن(  بغ�سول  م�سربة  رطبة  مناديل  والتجميلية،  ال�سحية  للغايات  رطبة 
ل�ساقات فنية لالأظافر، طالء اأ�سا�س لالأظافر م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات تلميع 
م�ستح�سرات  األأظافر،  )ملطفات(  منعمات  باألأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  األأظافر، 
مزيل  لالأظافر،  املينا  طالء  األأظافر،  لون  مزيالت  لالأظافر،  كرمي  األأظافر،  جتميل 
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مقوية  م�ستح�سرات  لالأظافر،  )براقة(  ملمعات  لالأظافر،  جل  لالأظافر،  املينا  طالء 
لالأظافر، م�ستح�سرات مقوية لالأظافر م�ستح�سرات جتميل، مكياج اأظافر، طالء اأظافر 
م�ستح�سرات جتميل، ملمع اأظافر(، مزيالت طالء األأظافر )طالء اأ�سا�س ملمع لالأظافر، 
م�ستح�سرات  األأظافر،  مللمع  مزيلة  اأقالم  األأظافر،  ملمع  مزيل  لالأظافر،  ملمعة  اأقالم 
مزيلة مللمع األأظافر، م�ستح�سرات جتميل، طالء علوي ملمع لالأظافر، م�سحوق تلميع 
األأظافر، اأ�سا�س لالأظافر،م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات اإ�سالح األأظافر، مقويات 
لالأظافر، اأطراف اأظافر، اأطراف اأظافر م�ستح�سرات جتميل، طالء اأظافر، طالء اأظافر 
لغايات جتميلية، مزيل طالء اأظافر م�ستح�سرات التجميل، مزيالت طالء اظافر، مبي�سات 
لالأظافر، كرميات غري طبية لالأقدام، غ�سوألت )لو�سن( غري طبية لالأقدام، منقوعات 
غري طبية لالأقدام، بل�سم )مراهم عطرية( غري طبية لل�سفاه، م�ستح�سرات غري طبية 
للعناية بال�سفاه، م�ستح�سرات غري طبية للعناية بالب�سرة، زيوت معطرة للعناية بالب�سرة(، 
عطور )م�سحوق لت�سكيل اأطراف منحوتة ألأظافر األأ�سابع، مناديل مبللة جتميلية مرطبة 
م�سبقا، م�ستح�سرات ألإزالة جل األأظافر، م�سحوق )بودرة( وجه م�سغوط، عبوات اإعادة 
تعبئة ملوزعات جل األ�ستحمام بالدو�س، عبوات اإعادة تعبئة ملوزعات كرمي العناية بالب�سرة، 
جل األ�ستحمام بالدو�س واأل�ستحمام، جل األ�ستحمام بالدو�س، كرميات العناية بالب�سرة 
م�ستح�سرات جتميل، كرميات العناية بالب�سرة، بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية، غ�سوألت 
زيوت  بالب�سرة،  للعناية  )مو�س(  رغوة  جتميل،  م�ستح�سرات  بالب�سرة  للعناية  )لو�سن( 
العناية بالب�سرة جتميلية، زيوت العناية بالب�سرة غريطبية، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
م�ستح�سرات العناية بالب�سرة والعينني واألأظافر، م�ستحلبات غ�سل خالية من ال�سابون 
للج�سم، اأحمر �سفاه للوقاية )للحماية( من ال�سم�س م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات 
واقية من ال�سم�س لل�سفاه، م�ستح�سرات ت�سحيح لتحت العني، مقويات )معززات( لتحت 
العني، مناديل مبللة م�سربة مبنظف للب�سرة، م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ألإزالة التجاعيد، 

مزيالت روائح كريهة، عطور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 60188، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات األخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161211

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�ساء اليا�سمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161442

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة لغ�سيل املالب�س، )م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة ومواد اأخرى 

ت�ستعمـــل فـي غ�ســل و كــــي املالبـــ�س، م�ستح�ســـرات تنظيف و�سقل وجلــي وك�سط، �سابون، 

عطورات، زيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�ســـن( لل�سعـــر، مناديــــل ت�ستخــدم 

ملرة واحدة للنظافة ال�سخ�سية، مناديل جتميلية مبللة م�سبقا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريونا هايجني برايفت ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بلوت رقم 382، فـري�ست فلور، نيري 100 فـيت رود، غيتورين، نيودلهي، 

110030، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات األخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151300

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سماء الكندية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161913

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعبئة وطحن احلبوب باأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات اخل�سراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162623

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وال�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوؤلوؤة ال�سوداء الرباقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161418

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى العمانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرداء األأزرق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161138

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم رغد وغادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161140

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النوادي ال�سحية واللياقة البدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161142

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زراعة النباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النباتات املحلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرقي والتميز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161144

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان �سيف ال�سكيلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161145

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة وم�ستلزماتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات النجد املا�سية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161147

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عبدالرحيم النبهاين و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161148

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات م�سادة للتاآكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عبدالرحيم النبهاين و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161149

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة احلفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161150

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سالم ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161152
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماء معطر، بخور، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة العطور، �سامبو، عطور، اأظافر 
للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سناعة  باألأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة، 

بالب�سرة، م�ساحيق مكياج، اأعواد البخور، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأم �سعيد لالأن�سطة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161153
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�سوب،  اأو  الكاتبة  األآلة  على  طباعة  واألإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  األإعالنات،  ل�سق 
الدعاية  مواد  ال�سناعية، حتديث  اأو  التجارية  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  ال�سلع،  عر�س 
واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  ال�سوق،  درا�سات  واألإعالن، 
دعاية واإعالن، الدعاية واألإعالن عرب التلفزيون، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واألإعالن 
�سلع  عر�س  الربيدي،  بالطلب  واألإعالن  الدعاية  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  ترويج  اأو 
على و�سائل األإعالم لغايات البيع بالتجزئة، كتابة ن�سو�س الدعاية واألإعالن، التخطيط 

لغايات الدعاية واألإعالن، ت�سميم مواد دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج لالأعمال والتجارة األإلكرتونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161156

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطبخ النباتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161157

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيف اخل�سراء املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161159

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  املياه،  �سخ  ملعدات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتخ�س�سة ألأجهزة ومعدات وم�ستلزمات تنقية املياه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنا�سر األأربعة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161169

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحم �سناعي، زيت حمركات، زيت ديزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زيدان الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161170

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة اأ�سنان خدمات تقومي األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الريي�سة للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161172

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سور،  ن�سخ  خدمات  التجارية،  املعلومات  وكاألت  خدمات  األأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

األأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  التوظيف،  وكاألت  خدمات 

عر�س ال�سلع، اأبحاث األأعمال، خدمات التجميع امل�ساعدة فـي األأعمال، خدمات الو�ساطة 

التجارية، اإدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية 

حل�ساب الغري، خدمات اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع البناء، توفـري معلومات األأعمال عن 

طريق مواقع األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سهيل لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161178

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التحليل الطبي ألأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية، 

الفح�س الطبي )خا�سة للك�سف عن ومعاجلة األأمرا�س املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن عمرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161179

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل املايل، األإدارة املالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فردو�س امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161184

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات و�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز الربميي ال�سرقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161185

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخللوج لالإ�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161187

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد بناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هادي عزالدين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/14 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161188

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلبي�سي الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161189

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق رجايل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رحماين احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161190

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر األأفكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161192

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماء ال�سعري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سكري للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161194

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فول �سويا حمفوظ للطعام، بقول حمفوظة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سكري للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161195

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واألأدوات املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجناز الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161196

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد املنهايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161198

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات لوازم مكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرحمة لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161199

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات امل�سرفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك ظفار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161200

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب األأ�سنان )عيادة اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستقبل ال�سحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161201

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قمي�سوألت �سرتات ن�سوية ق�سرية، �سراويل حتتية، مالب�س كتانية، بران�س مالب�س، �ساألت، 

مالب�س، بذألت، مالب�س جاهزة، بنطلونات ق�سرية مالب�س، بنطلونات، مالب�س خارجية، 

جالبيات مالب�س، قم�سان للريا�سة، عباءات ن�سائية، بيجامات، ف�ساتني، قم�سان داخلية 

مالب�س داخلية، مالب�س ن�سائية داخلية، ف�ساتني بلوز، قبعات للزينة اأغطية للراأ�س، مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وائل عمارة للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161202

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مر�سد امل�سايخي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161203

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )�سالون(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سار لالبتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161206

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأمالك العفـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161207

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  جلخ،  م�ستح�سرات  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 

�سابون حالقة، طالء ال�سفاة، اأعواد قطن ألغرا�س التجميل، اأقنعة جتميلية، زيت الربغموت، 

كرميات تبيي�س الب�سرة، ملمع اأظافر، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، ملونات 

ت�سفـيف  جتميلية،  اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات  للرمو�س،  جتميل  م�ستح�سرات  لل�سعر، 

ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سمة ال�سحرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161208

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األأبداع املثايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161209

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منح لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161210

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيفة ألأدارة املطاعم ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161213

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل والبخور واأدوات الزينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهبوب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161214
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اجلاهزة،  للمالب�س  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 
املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اليافعي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161215
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب  الكهربائية،  األأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  اأجهزة  اإ�سالح 
تاأجري  املواقد،  و�سيانة  اإ�سالح  الداخل،  املباين من  تنظيف  التزفـيت،  امل�ساعد،  واإ�سالح 
اجلرافات البولدوزرات، تركيب و�سيانة واإ�سالح األآألت واملعدات املكتبية، تركيب واإ�سالح 
اأجهزة األإنذار �سد احلريق، تركيب واإ�سالح اأجهزة األإنذار �سد ال�سرقة، �سيانة واإ�سالح 
الغرف املنيعة، تاأجري معدات األإن�ساء، تركيب واإ�سالح معدات الت�سخني، تنظيف املداخن، 
األإن�ساء،  الهواء،  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  الفوألذية،  اخلزائن  واإ�سالح  �سيانة 
املباين،  هدم  املطابخ،  معدات  تركيب  املباين،  اإن�ساء  على  األأ�سراف  املاء،  حتت  األإن�ساءات 
اإن�ساء  األ�سارات،  اأو  الالفتات  اإ�سالح  اأو  طالء  اجلراثيم،  من  التطهري  ال�سداأ،  مقاومة 
النوافذ،  تنظيف  احلفارات،  تاأجري  الرطوبة،  ملنع  املباين  معاجلة  امل�ستودعات،  واإ�سالح 
تركيب  امل�سانع،  اإن�ساء  األأفران،  واإ�سالح  تركيب  األأفالم،  عر�س  اآألت  و�سيانة  اإ�سالح 
األآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  الغ�سيل،  املباين،  عزل  الري،  معدات  واإ�سالح 
البناء، جتديد األأثاث، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية، اإن�ساء و�سيانة خطوط األأنابيب، ل�سق 
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ورق اجلدران، اإ�سالح املظالت، اإ�سالح ال�سما�سي، تنجيد األأثاث، دهان األأ�سطح الداخلية 
التج�سي�س و�سع طبقة اجل�س، �سباكة  ال�سقل بالزجاج الربكاين اخلفاف،  واخلارجية، 
املوا�سري، اإ�سالح امل�سخات، اإن�ساء املوانئ، تركيب واإ�سالح معدات التجميد، اإعادة الطالء 
بالق�سدير، حمطات خدمة املركبات اإعادة التعبئة بالوقود وال�سيانة، التلميع بالورني�س، 
تاأجري اآألت التنظيف، اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة فـي غري جمال الزراعة وتربية 
األأحياء املائية والب�ستنة والغابات، ن�سب ال�سقاألت، البناء بالطوب، تنظيف البالط امل�سلع، 
التنظيف اجلاف، معلومات عن األإن�ساء، معلومات عن األإ�سالح، ا�ستخراج املعادن، خدمات 
ا�ستخراج احلجارة، تعبيد الطرق، ال�سنفرة بالرمل، األإ�سالح حتت املاء، تنظيف ال�سطوح 
واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  عر�س،  وحمالت  اأك�ساك  بناء  األآبار،  حفر  للمباين،  اخلارجية 
اأجهزة احلا�سوب، اإزالة الت�سوي�س فـي األأجهزة الكهربائية، تاأجري الرافعات معدات اإن�ساء، 
اإ�سالح  ال�سوارع،  تنظيف  األأ�سقف،  و�سع  الت�سقيف  خدمات  الطرق،  كن�س  اآألت  تاأجري 
اأقفال احلماية، جتديد األأعمال الفنية، تركيب األأبواب والنوافذ، �سيانة برك ال�سباحة، 
خدمات اإعادة تعبئة خراطي�س احلرب اجلاف، اإ�ست�سارات اإن�سائية، خدمات النجارة، عمليات 
الطاقة،  اأ�سالك  اإ�سالح  ال�سرف،  تاأجري م�سخات  الغاز،  اأو  النفط  ألآبار  العميقة  احلفر 
مد الكابالت، خدمات مكافحة األآفات بخالف امل�ستخدمة لغايات الزراعة وتربية األأحياء 
املائية والب�ستنة والغابات، تاأجري غ�ساألت ال�سحون، تاأجري اآألت جتفـيف ال�سحون، خدمة 
من  احلماية  معدات  واإ�سالح  تركيب  الكهربائيني،  خدمات  األأر�س،  حتت  التمديدات 
الفـي�سانات، اإزالة الثلج، اإعادة تعبئة خراطي�س احلرب، �سحن املركبات الكهربائية، خدمات 

التدبري املنزيل خدمات التنظيف، خدمات �سحن بطارية الهاتف اخلليوي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البيت الرحب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161216

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املروج لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161217

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل وتاأجري ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخليارات العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161218

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة اأكاليل ال�سادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161220

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج قريات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161221

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األ�ست�سارات املعمارية والهند�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعمري العاملية لال�ست�سارات الهند�سية واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161222

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العائد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161225

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الفواكه واخل�سراوات الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزهار البادية الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161226

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج الوطن للتمور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161228

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات ا�ستهالكية مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواق �سما للت�سوق وللهدايا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161229

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الريف الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161230

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان الهادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161233

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات لوحة مفاتيح الهاتف )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة، 

اإ�سالح الهواتف النقالة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط �سحار الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161234

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقهى وحلويات حارة اليا�سمينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161236

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإنذار، بطاريات لال�ساءة، عدادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعت�سم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161238

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـات التجزئــة للم�ستح�ســرات ال�سيدليـــة والبيطريـــة وال�سحيــة واألإمدادات الطبيــة، 

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واألإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طارق العلوي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161239

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلك ال�سالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161240

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثواب  األأكمام،  ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  ق�سرية،  جوارب  اأحذية،  جاهزة،  مالب�س  بيع 

بنطلونات  عنق،  ربطات  لالأطفال)عطور(،  �سراويل  مالب�س،  م�سرولة  قم�سان  �سيقة، 

ق�سرية مالب�س، بنطلونات، مالب�س خارجية، �ساألت من الفرو، اأو�سحة، جالبيات مالب�س، 

�سراويل داخلية، اأثواب ف�سفا�سة، قم�سان داخلية مالب�س داخلية، مالب�س ن�سائية داخلية، 

بنطال �سيق ال�سراويل، مالب�س داخلية كتانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فتح اخلري العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم امل�سروبات ووجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو رزان املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161242

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم التي تقدم امل�سروبات ووجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القناة اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161244

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باملطاط، �سيانة  األإطارات  تلبي�س  اإعادة  املركبات،  املركبات، تلميع  النوافذ، غ�سل  تنظيف 

املركبات، تنظيف املركبات، التنظيف اجلاف، معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة األأنثور احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161245

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع فوألذ غري م�سكل اأو م�سكل جزئيا، اأبواب معدنية قابلة للطي، قوالب معدنية للبناء، 

اأبواب معدنية متاأرجحة، �سدادات من املعدن، �سبائك فوألذية، طوق فوألذي، فوألذ �سب، 

اأملنيوم،  موا�سري فوألذية، م�سابك معدنية ل�سيور األآألت، �سنابري معدنية، ف�سة النيكل، 

اأ�سالك اأملنيوم، األواح تثبيت، نوافـري معدنية، اأربطة معدنية حلزم األأمتعة، حلقات معدنية، 

اأ�سالك نحا�س  النحا�س والزنك،  اأقفال ذات حلقات، �سبائك من  حلقات معدنية للحبال، 

غري معزولة، حلقات نحا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطاقة الوطنية للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161247

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�سافة األجتماعية، ترخي�س امللكية الفكرية، خدمات التوا�سل األجتماعي ال�سبكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك العز األإ�سالمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161248

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املجوهرات والذهب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط املجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161249

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س، تف�سيل املالب�س، اخلياطة، تقلي�س األأقم�سة، تعديل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع األأجيال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161250

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سياحية(، حجز مقاعد  وم�سغلي اجلوألت  ال�سفر  )وكاألت  ال�سياحية  الرحالت  ترتيب 

ال�سفر  )وكاألت  لل�سفر  احلجز  ال�سياحية(،  اجلوألت  وم�سغلي  ال�سفر  )وكاألت  ال�سفر 

وم�سغلي اجلوألت ال�سياحية(، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين 

اإلى اخلارج )وكاألت ال�سفر وم�سغلي اجلوألت ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منرية بنت خمي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161251

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل الربي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر ال�سوادي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161255

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املركبات اجلديدة وامل�ستعلمة واأعمال املزادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء اجلود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161262

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترانيم ال�سحراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161270

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مائدة الذوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161310

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك  �سكرية،  حلويات  بالنعناع،  حلويات  ب�سكويت،  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات 

الوفل، كعك، �سوكوألتة، حلويات، فطائر حمالة بانكيك، حمليات طبيعية، بهارات، خبز 

زجنبيل، عجينة كعك، معجنات، كعك ذرة، كيك مغطى بال�سكر جممد، عجني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األجتاهات العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161831

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة واألأجهزة األإلكرتونية واحلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع هيما للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162101

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتركيب معدات واأدوات املطابخ واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم اإبراء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162443

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة عبدال�سالم اجلابري احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161874   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي�سري لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 74598   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املت�سلة با�ستخراج النفط والغاز باإ�ستثناء امل�سح ومتديد و�سيانة بكافة اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية املتكاملة للهند�سة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2012/5/29

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136019   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولو م�سقط للت�سوق ال�سريع )القيد مرهون( �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137128   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات، اإ�سالح ميكانيك املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروب ال�سم�ش املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/28

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141983   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها للم�ساريع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142591   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انفـي�ست

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143346   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز االأمني لالأعمال اال�ستثمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143420   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مك�سرات حم�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

            

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143657   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدهليز املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143664   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم احلفالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور االأمل ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22

           

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143750   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زوايا �سور املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143851   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات واملركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الثلث االأزرق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

           

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143876   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوامخ �سحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143877   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زمهرير للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

           

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143878   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة املوؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلة للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143879   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�ســـرات التجمـــيل و�سابون الزينة 

والبخور م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ركن اجلمال املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

           

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143883   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات لعالج احلروق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات ال�سحة املنزلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143958   

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفتات معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هرمز لالأعمال الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144096   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية، اأغطية وجه خمار اأو حجاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خطى اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144189   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالنا�سر و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144275   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأجنحة املتحدة للم�ساريع والتكنلوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144280   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأطعمة االفرتا�سية للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144366   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع عباءات ن�سائية، بيع ف�ساتني، بيع مالب�ش كتانية، بيع مالب�ش جاهزة، بيع مالب�ش مطرزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول املعمورة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144372   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة الب�سرى اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

           

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144399   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رو�سة الغيزين للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144535   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نادي �سحي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبا الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144614   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، عطور، �سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حميد بن اأحمد بن حميد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144648   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإنذار �سوتية، قنوات تو�سيل ال�سوت، اأجهزة حتليل الهواء، اأجهزة اإنذار، بطاريات 

لالإ�ساءة، حموالت كهربائية، اأجهزة اإنذار �سد احلريق، كبائن ملكربات ال�سوت، طرفـيات 

اأ�سالك  موا�سري  كهربائية،  جممعات  �سينمائي،  ت�سوير  كامريات  كهربائية،  تو�سيل 

كهربائية، اأدوات اأقفال الدارات الكهربائية، مو�سالت كهرباء، �سناديق تو�سيل كهربائية، 

اأجهزة تنظيم كهربائية، اأجهزة مراقبة، الأغرا�ش غري طبية، حموالت كهربائية، مفاتيح 

كهربائية،  و�سالت  اأخرى  تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�ش  كهربائية،  حمددات  كهربائية، 

امل�سافات،  قيا�ش  اأجهزة  الفوتوغرافــــي،  للت�سويـــر  كاميــــرات  الكهربائي،  التيار  مقومات 

مكربات �سوت، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، م�سابيح وم�سية للت�سوير الفوتوغرافـي، 

�سماعات هواتف، و�سالت كهربائية، اأجهزة عر�ش ال�سور التو�سيحية، اأ�سالك كهربائية، 

اأجهزة ذاكرات حا�سوب، ميكروفونات، اأجهزة حا�سوب، ح�سا�ش كهرو�سغطي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اعتماد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطان عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144704   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل،  �سل�سات  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  �سل�سات،  )فواكه(  كولي�ش 

خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركوز اأم زمام �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144720   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سماء الكندية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144733   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات هند�سية.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144746   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع )بيع املالب�ش والبخور واالأحذية وم�ستح�سرات التجميل والعطورات والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى �سعيد العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144830   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، توابل بودرة، قهوة، بن غري حمم�ش، م�ستح�سرات احلبوب، �سوكوالتة، 

بهارات، دقيق ذرة، ع�سل نحل، �سعري مطحون، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللوؤلوؤة الزرقاء امل�سيئة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144997   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطماأنينة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145024   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الدقم الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة  عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145210   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والهدايا واحللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو نبهان للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149189   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي الوجبات )املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم �سلطان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152789   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت امل�ساج، الزيوت العطرية، مق�سرات اجل�سم، ال�سرة الع�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الفا�سلة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155429   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوق جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن �سامل اأجهام باعوين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156936   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفاز اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/23

           

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157659   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي اال�سطناعية، البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

ولوازم  واأدوات  ملالبـــ�ش  املتخ�ســـ�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  لالأحذية،  املتخ�س�سة 

االأطفال، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر، 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  اجلاهزة،  للمالب�ش  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكرمي الذهبية لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157975   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التدليك وامل�ساج والعالج الطبيعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأماين اجلديدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159210   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزن اخلو�ش احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 159412   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأماكن  النقل الرتياد  النقل باحلافالت، تنظيم رحالت بحرية، خدمات  بال�سيارات،  النقل 

ال�سياحية، النقل بوا�سطة العبارات، تاأجري املركبات، تاأجري احلافالت، النقل، النقل بوا�سطة 

القوارب، ترتيب الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، حجز مقاعد ال�سفر، النقل ب�سيارات االأجرة، 

ال�سم�سرة فـي النقل، خدمات قيادة ال�سيارات، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، ت�سليم الزهور، 

خدمات تغليف الهدايا، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق االإنرتنت، ترتيب 

تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�ش امل�سافرين اإىل اخلارج، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ان�سجام الروؤية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160377   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو 

املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة، نحت على االأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة 

اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد اأطباق 

ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النافذة االإبداعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160547   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإيجارات،  حت�سيل  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تثمني 

تاأجري املكاتب عقارات، تاأجري العقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161053   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اللحوم والدواجن غري احلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمارة الوهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161704   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي منكهات للقهوة، كاكاو، قهوة، كعك، كارميل �سكاكر، �ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو دميا البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161707   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم واملقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياد و�سريكه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161836   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سويق عرب الهاتف،خدمات لوحة مفاتيح الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عادل املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161919   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،  املقاهي،  خدمات 

الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات 

والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن العز الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162063   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي القرين للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162082   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة الدقم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161219   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املركبات وخدمات ال�سفر وال�سياحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سام املا�سي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161160   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ش جاهزة وعبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سيج احلريري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161146   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليم ذوي االإعاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز البناء الب�سري التخ�س�سي لتاأهيل االأ�سخا�ش ذوي االإعاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122516   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه ال�سرب امل�سفاة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مياه البيان �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160695   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مياه البيان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161797   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )االأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد(،  خال�سات حلوم، فواكه حمفوظة )وخ�سراوات 

حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر(، 

منتجات احلليب )احلليب والبي�ش(، زيوت للطعام )الدهون املعدة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيدكو فود�ش للتجارة �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/4

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 160430   

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحوا�ش �سرب، اأحوا�ش علف، �سلك جلي للتنظيف، اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة، فرا�سي، 

اأوعية لر�ش املياه، �سالل خبز لغايات منزلية، اأطقم اأوعية الطهي، اأم�ساط ل�سعر الفر�ش، 

الورقية،  املناديل  للم�سروبات، �سناديق معدنية ل�سرف  اأوعية عزل حراري  �سرب،  اأوعية 

�ســـدادات اأغطــية، زجاجية، كرات زجاجية زخرفـية، زجاجات، اأواين زجاج، اأكواب للفواكه، 

قواعد ل�سكاكني املائدة، عيدان تنظيف االأ�سنان، األواح تقطيع للمطبخ، اأدوات �سرف ورق 

التواليت، اأوعية لنفث اأو �سخ ال�سابون، اإ�سفنج تواليت، حامالت اإ�سفنج، منا�سر جتفـيف 

للغ�سيل، خزف، مما�سح اأر�سيات، فرا�سي تنظيف، مو�سعات للقفافـيز، األواح زجاج مادة خام، 

حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة، زجاج غري م�سغول اأو �سبه م�سغول باإ�ستثناء زجاج املباين، 

�سوف زجاجي بخالف امل�ستخدم للعزل، �سحون للخ�سراوات، مالعق خفق ت�ستخدم فـي 

الورق لغايات منزلية، �سناديق  اأطباق ورقية، �سواين من  اأواين لغايات منزلية،  املطبخ، 

لل�سلطة،  عميقة  اأواين  مناديل،  حلقات  للمطبخ،  اأو  املنزيل  لال�ستعمال  حاويات  نفايات، 

لغايات منزلية،  للحلويات، �سواين  اأطباق مائدة، �سناديق  اأقداح،  تواليت،  اأواين  كوؤو�ش، 

اأوعية مطبخ، قفافـيز لغايات منزلية، قطع قما�ش لغ�سل االأر�سيات، كوؤو�ش �سرب، اأطباق 

مائدة لال�ستعمال مرة واحدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الروي�سب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161944   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية )تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161429   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الدار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161098
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غذاء للر�سع واألأطفال، اأغذية خالية من الغلوتني لالأطفال، م�سروبات لالأطفال والر�سع، 
اإ�سافات  الغلوكوز،  الغذائية، مكمالت غذائية من  املكمالت  لالإن�سان،  الغذائية  املكمالت 

غذائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيخو�س دي انطونيو خوان، ا�س.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كامي دي أل فونت 3، 46720 فـياللوجنا )فالن�سيا(، اأ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161922
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سابون، العطور، غ�سوألت لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل، الزيوت العطرية، منظفات اأ�سنان، 
م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، غ�سول لو�سن، لل�سعر )مناديل ورقية م�سربة بغ�سوألت 
طبية(،  ولغايات  الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات  جتميلية،  )لو�سن( 
م�ستح�سرات جتميل )غزل قطني واأعواد قطن ألأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ق�سر ومواد 
ألأغرا�س  قطني  غزل  �سنفرة(،  ومواد  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س،  لغ�سيل 
التجميل، منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، ماء معطر، 
زيوت عطرية، م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة لغ�سيل املالب�س، مواد جلخ �سنفرة، م�ستح�سرات 

لتنظيف اطقم األأ�سنان، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوألت لو�سن، جتميلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اندفكو ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترتوأل، جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161924
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)برامج  م�سجلة  حا�سوب  برامج  املحمولة،  للهواتف  للتنزيل  القابلة  الربامج  تطبيقات 
كمبيوتر قابلة للتنزيل، تطبيقات برامج الكمبيوتر(، �سا�سات عر�س اأجزاء حا�سوب، )ميكن 
تنزيلها، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتنزيل(، هواتف حممولة )برامج الكمبيوتر امل�سجلة، 
الرموز التعبريية القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة(، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة 
للتنزيل )جهاز معاجلة البيانات، �سا�سات، برامج الكمبيوتر(، من�سات لربامج احلا�سوب 

امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، الرموز األنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863116 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 
)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161928
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن  بالتجزئة،  البيع  الب�سائع على و�سائط األت�سال ألأغرا�س  دعاية، عر�س 
ال�سلع  وبائعي  مل�سرتي  األإنرتنت  �سوق عرب  توفـري  التجارية،  املعلومات  )توفـري  األأعمال 
بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  تنظيم  )ت�سويق،  واألإعالن  الدعاية  مواد  ن�سر  واخلدمات(، 
واإعالن،  دعاية  واألإعالن،  الدعاية  مواد  حتديث  لالآخرين(،  املبيعات  ترويج  الكمبيوتر، 
خدمات التجزئة على األإنرتنت لتحميل املو�سيقى الرقمية، الت�سويق األ�ستهدافـي، تنميط 

امل�ستهلك ألأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863116 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 
)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161930
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نقل البودكا�ست توفـري ات�ساألت األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية ل�سبكة كمبيوتر عاملية، 
خدمات  الر�سائل  اإر�سال  األإنرتنت،  عرب  منتديات  )توفـري  األت�ساألت  حول  معلومات 
موؤمترات الفـيديو، خدمات املوؤمترات عن بعد، نقل امللفات الرقمية توفـري غرف الدرد�سة 
على  توفـريه  مت  رقمي  �سوتي  )ملف  دبليو  نقل  الرقمية،  امللفات  نقل  األإنرتنت(،  على 
األإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر اأو م�سغل و�سائط حممول، ومتوفر عادة كم�سل�سل(، 
األت�ساألت عرب الطرفـيات احلا�سوبية )نقل الر�سائل وال�سور مب�ساعدة الكمبيوتر، توفـري 

و�سول امل�ستخدم اإلى �سبكات الكمبيوتر العاملية(.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية
العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863116 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 
)GB :بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161939
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج الكمبيوتر، حتديث برامج الكمبيوتر، الربجميات كخدمة، SaaS، ا�ست�سارات 
تكنولوجيا املعلومات، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863116 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 
)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161945
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)برامج  م�سجلة  حا�سوب  برامج  املحمولة،  للهواتف  للتنزيل  القابلة  الربامج  تطبيقات 
كمبيوتر قابلة للتنزيل، تطبيقات برامج الكمبيوتر(، �سا�سات عر�س اأجزاء حا�سوب، )ميكن 
تنزيلها، حمافظ اإلكرتونية قابلة للتنزيل(، هواتف حممولة )برامج الكمبيوتر امل�سجلة، 
الرموز التعبريية القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة(، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة 
للتنزيل )جهاز معاجلة البيانات، �سا�سات، برامج الكمبيوتر(، من�سات لربامج احلا�سوب 

امل�سجلة اأو القابلة للتحميل، الرموز األنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون، 
تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003868741 - تاريخ األأولوية: 2023/1/17 - 

)GB :بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161948
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ا�ستف�سارات عن األأعمال، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، حتديث 
مواد الدعاية واألإعالن، دعاية واإعالن، خدمات التجزئة على األإنرتنت لتحميل املو�سيقى 

الرقمية، الت�سويق األ�ستهدافـي، تنميط امل�ستهلك ألأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون،
 تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003868741 - تاريخ األأولوية: 2023/1/17 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161949
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملف �سوتي رقمي مت توفـريه على األإنرتنت لتنزيله على جهاز كمبيوتر اأو م�سغل و�سائط 
الر�سائل  نقل  احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  األت�ساألت  كم�سل�سل،  عادة  ومتوفر  حممول، 

وال�سور عرب احلا�سوب، معلومات حول األت�ساألت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون، 
تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003868741 - تاريخ األأولوية: 2023/1/17 - 

)GB :بلد األأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161950
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري مقاطع فـيديو عرب األإنرتنت، غري قابلة للتنزيل، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون 
)اإنتاج البودكا�ست، خدمات األألعاب املقدمة عرب األإنرتنت من �سبكة الكمبيوتر(، توفـري 
املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، )خدمات ترفـيهية، توفـري املن�سورات 
للتنزيل )غري  ال�سبكية، غري متاحة  املو�سيقى غري  توفـري  األإنرتنت(،  األإلكرتونية عرب 
الطلب(،  عند  الفـيديو  خدمات  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  اأفالم  توفـري  للتنزيل،  القابلة 

توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون، 
تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003868741 - تاريخ األأولوية: 2023/1/17 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161951
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج الكمبيوتر، حتديث برامج الكمبيوتر، الربجميات كخدمة، SaaS، ا�ست�سارات 
تكنولوجيا املعلومات(، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون، 
تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003868741 - تاريخ األأولوية: 2023/1/17 - 

)GB :بلد األأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161952
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املواعدة خدمات ال�سبكات األجتماعية عرب األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003868741 - تاريخ األأولوية: 2023/1/17 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161963
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عن  ا�ستف�سارات  املهنية،  األأعمال  ا�ست�سارات  دعاية،  التنظيمية،  واأل�ست�سارات  األأعمال  اإدارة 
األأعمال )توفـري املعلومات التجارية، ا�ست�سارات تنظيم األأعمال(، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن 
)امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، عر�س الب�سائع على و�سائط األت�سال ألأغرا�س البيع بالتجزئة(، 
خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية، )توفـري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع 
ب�ساأن  األ�ست�سارة  األآيل(،  احلا�سب  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  تنظيم  ت�سويق،  واخلدمات، 
األ�ست�سارة  لالآخرين(،  املبيعات  )ترويج  العامة  العالقات  جمال  فـي  األت�سال  ا�سرتاتيجيات 
ب�ساأن ا�سرتاتيجيات األت�سال فـي جمال الدعاية، الت�سويق األ�ستهدافـي، خدمات اإدارة األأعمال 

املوؤقتة، تنميط امل�ستهلك ألأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003867611 - تاريخ األأولوية: 2023/1/13 - 

)GB :بلد األأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161969
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، برجميات ألألعاب الكمبيوتر قابلة 
برامج  )تطبيقات  م�سجلة  حا�سوب  برامج  للتنزيل(،  قابلة  كمبيوتر  )برامج  للتحميل 
لت�سغيل  م�سجلة  برامج  للتحميل،  قابلة  اإلكرتونية  تنزيلها(، حمافظ  الكمبيوتر، ميكن 
احلا�سوب )برامج الكمبيوتر امل�سجلة(، م�سغالت و�سائط حممولة )الرموز القابلة للتنزيل 

للهواتف املحمولة، جهاز معاجلة البيانات، �سا�سات، برامج الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون، 

تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/30 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161970
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية، عر�س الب�سائع على و�سائط األت�سال ألأغرا�س البيع بالتجزئة(، عر�س �سلع على 
معلومات  توفـري  التجارية(،  املعلومات  )توفـري  بالتجزئة  البيع  لغايات  األإعالم  و�سائل 
األت�سال لالجتارة واألأعمال )توفـري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات(، 
توفـري معلومات األأعمال عن طريق مواقع األإنرتنت )ت�سويق، تنظيم املعلومات فـي قواعد 
بيانات الكمبيوتر(، ت�سويق )ترويج املبيعات لالآخرين(، تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات 

حا�سوب، ترويج املبيعات لالآخرين.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون،

 تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/30 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161975
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املحفظة  دفع  خدمات  األإنرتنت،  عرب  امل�سرفـية  اخلدمات  األإلكرتوين  األأموال  حتويل 
األإلكرتونية، خدمات دفع املحفظة األإلكرتونية )قرو�س، متويل، اخلدمات امل�سرفـية عرب 

الهاتف املحمول(، القرو�س املالية متويل، اخلدمات التمويلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون،

 تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/30 - 

)GB :بلد األأولوية

-133-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161991
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج برامج  اإنتاج البودكا�ست،  توفـري مقاطع فـيديو عرب األإنرتنت، غري قابلة للتنزيل، 
الراديو والتلفزيون )خدمات األألعاب املقدمة عرب األإنرتنت من �سبكة الكمبيوتر، خدمات 
ترفـيهية(، خدمات األألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب، )توفـري من�سورات اإلكرتونية 
على األإنرتنت، غري قابلة للتنزيل(، توفـري ت�سنيفات للم�ستخدم لالأغرا�س الثقافـية اأو 
الرتفـيهية )توفـري اأفالم غري قابلة للتنزيل عرب خدمات الفـيديو عند الطلب(، توفـري 
املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفـري األأفالم غري القابلة للتنزيل 

من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون، 
تورتوأل جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/30 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161997
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 ،)SaaS( املنتجات : ت�سميم برامج الكمبيوتر، حتديث برامج الكمبيوتر، الربجميات كخدمة
امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  املعلومات،  تكنولوجيا  )ا�ست�سارات  حا�سوبية  برامج  ت�سميم 
حا�سوب،  برامج  حتديث  األإلكرتونية(،  التجارة  ملعامالت  التكنولوجيا  با�ستخدام 
م�سادقة  خدمات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات   ،SaaS كخدمات  الربجميات 

امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة األإلكرتونية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون،

 تورتوأل جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ، ر.ب : 112

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/30 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162002
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنازعات  ت�سوية  خدمات  األإنرتنت،  عرب  األجتماعية  ال�سبكات  خدمات  املواعدة  خدمات 
الفكرية،  امللكية  ا�ست�سارات  املوؤلف،  حق  )اإدارة  املنازعات  لت�سوية  بديلة  خدمات  البديلة، 

و�ساطة(، اإدارة حقوق الن�سر والتاأليف، ا�ست�سارات امللكية الفكرية، خدمات الو�ساطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب: 4301، رود تاون،

 تورتوأل، جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/30 - 

)GB :بلد األأولوية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٣(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162009
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املحفظة  دفع  خدمات  األإنرتنت،  عرب  امل�سرفـية  اخلدمات  األإلكرتوين  األأموال  حتويل 
األإلكرتوين، حتويل األأموال الكرتونيا )قرو�س، متويل، اخلدمات امل�سرفـية عرب الهاتف 

املحمول(، خدمات دفع املحفظة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863111 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162011
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف الب�سائع حتديد موقع الب�سائع وتتبعها ألأغرا�س النقل، �سحن الب�سائع تخزين 
الب�سائع ت�سليم الطرود، ت�سليم الطرود، تخزين األأمتعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863111 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 

)GB :بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162013
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري مقاطع فـيديو عرب األإنرتنت، غري قابلة للتنزيل، توفـري املو�سيقى غري ال�سبكية، 
غري متاحة للتنزيل )اإنتاج البودكا�ست، خدمات األألعاب املقدمة عرب األإنرتنت من �سبكة 
ترفـيهية،  للتنزيل )خدمات  ال�سبكية، غري متاحة  الفـيديوهات غري  توفـري  الكمبيوتر(، 
اأفالم غري قابلة  اإلكرتونية على األإنرتنت، غري قابلة للتنزيل، توفـري  توفـري من�سورات 

للتنزيل عرب خدمات الفـيديو عند الطلب(، اإنتاج األأفالم ، بخالف األأفالم األإعالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �س.ب:  �سامرب،  ترينيتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
حـــــق األأولويــــــــــة: )رقم األأولوية: UK00003863111 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28 - 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162030
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدألنية واملواد امل�ستخدمة فـي عالج األأورام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ستــرا زينيكا اآيه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اإ�س اإي، 151 85 �سودرتاجلي، ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162031
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سرطة  للتحميل(،  القابلة  برامج احلا�سوب )الربجميات  امل�سجلة،  برجميات احلا�سوب، 
األإلكرتونية،  )املن�سورات  للتنزيل  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  الفـيديو،  األعاب 
القابلة للتحميل، امللفات املو�سيقية القابلة للتحميل، ملفات ال�سور القابلة للتحميل، قطع 
الطرفـية للحوا�سيب، لوحات مفاتيح  األأجهزة  اأجهزة احلا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة 
م�ساند  طرفـية(،  حا�سوبية  )ملحقات  الفاأرات  الب�سرية،  األأقرا�س  احلا�سوب،  ألأجهزة 
الفاأرات(، برجميات ألألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل )برجميات األعاب احلا�سوب، األعاب 
الهواتف املحمولة واخللوية، تطبيقات برجميات احلا�سوب،  الكمبيوتر أل�ستخدامها مع 
لال�ستخدام  الر�سغ  )م�ساند  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتحميل،  القابلة 
احلا�سوب  ألأجهزة  الواقيات  املحمولة،  ال�سخ�سية  احلا�سوب  اأجهزة  احلا�سوب،  اأجهزة  مع 
املحمولة، احلوا�سيب اللوحية العاملة باللم�س، اأغطية اأجهزة احلا�سوب اللوحية العاملة 
الذاكرة  بطاقات  ذكية،  بطاقات  املتكاملة،  الدارات  )بطاقات  فـيديو  اأ�سرطة  باللم�س(، 
ألألعاب  التي  عن  عدا  احلوا�سيب،  مع  لال�ستخدام  التحكم  واأدوات  الفـيديو،  األعاب  ألآألت 
الرتميز(،  )اأجهزة  األأمنية  والرموز  للتفريغ،  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  الفـيديو(، 
�سواقات الذاكرة الت�سل�سلية العاملية، الهواتف النقالة، احلافظات للهواتف الذكية، األأغ�سية 
النقالة،  الهواتف  املو�سيقى )ق�سط تعليق  الذكية، حتميل ملفات  للهواتف  املعدة  الواقية 
العلمي،  البحث  فـي  أل�ستخدامها  األ�سطناعي  الذكاء  ذات  بالب�سر  ال�سبيهة  الروبوتات 
خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب، واألعاب الكمبيوتر(، حتميل ملفات 
الفـيديو لالرتداء، �سماعات  الراأ�س للواقع األفرتا�سي، �سا�سات عر�س  ال�سور )�سماعات 
اأدوات  فاأرة  الكابالت(،  )األأ�سالك،  الرئي�سية  الكهرباء  ألأ�سالك  امل�ستخدمة  املواد  الراأ�س، 
طرفـية للحا�سوب، )واألأ�سالك، الكهربائية، والبطاريات، الكهربائية، �سواحن البطاريات، 
األأذن،  و�سماعات  املعرو�سة،  ال�سينما،  اأفالم  املتحركة،  الر�سوم  للتزيني،  مغناطي�سات 
للتحميل،  القابلة  األأفالم  املحمولة،  الطاقة  م�سادر  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات، 
اأجهزة حترير اأفالم ال�سينما(، لوحات مفاتيح ألأجهزة احلا�سوب )اأجهزة عر�س لتحرير 
ألأفالم  عر�س  �سا�سات  لالأفالم،  عر�س  اأجهزة  ال�سينما،  اأفالم  تطوير  اأجهزة  األأفالم، 
ال�سينما، �سور جم�سمة، برجميات الر�سوم املتحركة، برجميات الر�سوم املتحركة ثالثية 
األأبعاد، ر�سوم متحركة على �سكل اأفالم �سينمائية(، اأجهزة قيا�س الكثافة الب�سرية )اأقرا�س 
القابلة  املتحركة  الر�سوم  مقاطع  م�سجلة،  متحركة  ر�سوم  على  حتتوي  التي  الفـيديو 
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للتنزيل  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  للتنزيل،  القابلة  الهزلية  الفـيديو  للتنزيل، مقاطعة 
م�ساند  التعريفـية(،  والكتيبات  والكرا�سات،  والكتب،  واملجالت،  هزلية،  ر�سوم  طبيعة  فـي 
اأجهزة احلا�سوب )الدوريات واملجالت فـي جمال الر�سوم املتحركة،  ر�سغ لال�ستخدام مع 
للتنزيل،  القابلة  املتحركة  الر�سوم  اأفالم  املتحركة،  والر�سوم  الهزلية  الر�سوم  اأفالم 
لعر�س  للتنزيل  قابلة  برجميات  تطبيقات  للتحميل،  القابلة  الهزلية  الق�س�س  �سال�سل 
امل�ساعدة  اأجهزة  األإلكرتونية(،  امل�سورة  والق�س�س  األإلكرتونية  املتحركة  الر�سوم  اأفالم 
األأقرا�س  فـيديو،  اأقرا�س  على  امل�سجلة  املتحركة  الر�سوم  )اأفالم  الرقمية  ال�سخ�سية 
املدجمة وعلى �سكل ملفات فـيديو قابلة للتنزيل وكجزء من برجميات احلا�سوب القابلة 
واألأقرا�س  الرقمية،  الفـيديو  واأقرا�س  م�سبقا،  امل�سجلة  امل�سغوطة  األأقرا�س  للتنزيل، 
املدجمة، حتتوي على اأفالم الر�سوم املتحركة والق�س�س امل�سورة(، اأغلفة ألأجهزة امل�ساعدة 
الفـيديو،  األعاب  ألأجهزة  ذاكرة  بطاقات  اللوحية،  للحوا�سيب  اأغلفة  الرقمية،  ال�سخ�سية 
بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية، لوحات حتكم كهربائية، هواتف خلوية، حافظات 
للهواتف الذكية، اأغ�سية لالأجهزة العلمية، روبوتات التواجد عن بعد )ا�ستخدام تكنولوجيا 
الواقع األفرتا�سي وخا�سة للتحكم عن بعد فـي األآألت اأو للم�ساركة الوا�سحة فـي األأحداث 
البعيدة(، �سماعات الواقع األفرتا�سي، �سا�سات لعر�س الفـيديو ميكن ارتداوؤها، �سماعات 
الراأ�س، مو�سالت كهرباء، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، مغناطي�سات للزينة، �سور 
كامريات  هواتف،  �سماعات  لل�سوء،  معر�سة  �سينمائي  ت�سوير  اأفالم  متحركة،  كرتونية 
اأ�سالك وكبالت، �سور  للت�سوير الفوتوغرافـي، مواد امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي 
جم�سمة، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، قارئات كتب اإلكرتونية، اأجهزة ألإعداد 
اأفالم الت�سوير ال�سينمائي، اأجهزة قطع األأفالم، ملفات كهرومغناطي�سية، اأجهزة ت�سغيل 

األأقرا�س املدجمة، م�سغالت األأقرا�س ألأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  تين�سينت هولدينجز ليميتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2681 جي تي، �سنت�سوري يارد، كريكيت �سكواير، هات�سينجز 
درايف، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162032
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الرتفـيه،  حول  املعلومات  تقدمي  خدمات  الرتفـيه،  معلومات  الرتفـيه،  خدمات 
تنظيم  الرتفـيهية،  املرافق  توفـري  الت�سلية،  قاعات  خدمات  توفـري  الرتفـيه،  مالهي 
املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية )خدمات النوادي، للرتفـيه اأو التعليم، تاأجري الدمى، 
تاأجري معدات األألعاب، عر�س األأفالم، تاأجري اأجهزة عر�س األأفالم وملحقاتها، خدمات 
خدمات  األأفالم(،  لعرو�س  التخطيط  ال�سينمائية،  األ�ستوديوهات  األأفالم،  ا�ستوديوهات 
عرب  اإلكرتونيا  املقدمة  األألعاب  )خدمات  حا�سوب،  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  األألعاب 
وتوفـري  ن�سر  األإنرتنت،  عرب  اإلكرتونيا  األألعاب  توفـري  احلا�سوب،  �سبكات  من  األإنرتنت 
اأو الرتفـيهية(، توفـري ت�سنيفات  املناف�سات )التعليمية  الكمبيوتر، خدمات تنظيم  األعاب 
للم�ستخدم لالأغرا�س الثقافـية اأو الرتفـيهية )تنظيم فعاليات الرتفـيه التاأثريي، خدمات 
ن�سر الن�سو�س، عدا عن الن�سو�س الدعائية، خدمات توفـري املن�سورات األإلكرتونية عرب 
األإنرتنت، غري القابلة للتنزيل(، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، )تنظيم 
التعليمية،  اأو  الثقافـية  للغايات  املعار�س  تنظيم  احلفالت،  متعهدي  خدمات  العرو�س، 
خدمات تنظيم وعقد األجتماعات، خدمات تقدمي العرو�س احلية على الهواء(، اخلدمات 
ممتهني  )خدمات  الفنية  املعار�س  تقدمها  التي  الرتفـيهية  اأو  التعليمية  اأو  الثقافـية 
األإعالنية،  األأفالم  عن  عدا  األأفالم،  اإنتاج  خدمات  التلفزيوين،  والرتفـيه  الرتفـيه، 
اإلكرتونيا عرب األإنرتنت، غري القابلة للتنزيل(، ن�سر الن�سو�س خالف  توفـري املو�سيقى 
ن�سو�س الدعاية واألإعالن )توفـري مقاطع الفـيديو على األإنرتنت، غري القابلة للتنزيل، 
الطلب، توفـري  الفـيديو ح�سب  للتنزيل، من خالل خدمات  القابلة  األأفالم، غري  توفـري 
الطلب(،  الفـيديو ح�سب  للتنزيل، من خالل خدمات  القابلة  التلفزيونية، غري  الربامج 
املتحركة،  الر�سوم  واأفالم  لالأفالم،  اخلا�سة  املوؤثرات  )اإنتاج  األجتماعات  واإدارة  تنظيم 
األأفالم،  توفـري مرافق  التلفاز،  املتحركة وبرامج  وال�سور  اأفالم دعائية،  الكرتون،  اأفالم 
والعرو�س، امل�سرحيات، التدريب املو�سيقي اأو التعليمي، اإنتاج الربامج التلفزيونية، حترير 
برامج التلفاز(، اإنتاج العرو�س امل�سرحية )اإعداد الربامج التلفزيونية، اإنتاج برامج الر�سوم 
املتحركة أل�ستخدامها فـي التلفزيون والكابل، اإنتاج ترفـيهي على �سكل م�سل�سل تلفزيوين، 
خدمات الرتفـيه، حتديدا: توفـري األأفالم غري القابلة للتحميل وعرو�س التلفاز من خالل 
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الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف  العرو�س  خدمات  الطلب(،  ح�سب  الفـيديو  خدمة 
للمحتوى  املبا�سر  للبث  اإلكرتوين  موقع  توفـري  حتديدا:  الرتفـيه،  )خدمات  واألإعالن 
غري  املو�سيقى  توفـري  الن�سر(،  خدمات  املتعددة،  والو�سائط  املرئي  واملحتوى  ال�سوتي، 
للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  الفـيديوهات  توفـري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية، 
الطلب،  بح�سب  الفـيديو  بث  خدمات  خالل  من  للتنزيل  القابلة  غري  األأفالم  توفـري 
توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب 
الرتفـيه، تنظيم حفالت ترفـيه، خدمات حدائق املالهي، خدمات  الطلب، معلومات عن 
النوادي للرتفـيه اأو التعليم، تاأجري م�ساهد م�سرحية، تاأجري اللعب، تاأجري معدات اللعب، 
ال�سينمائية،  ال�سينمائي، تاأجري م�ساهد العر�س، تاأجري األأفالم  تاأجري معدات الت�سوير 
تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون، خدمات ا�ستوديوهات �سناعة األأفالم ال�سينمائية، اإنتاج 
امل�سرحي،  األإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  األإعالنية،  األأفالم  بخالف  األأفالم، 

خدمات حترير الفـيديو للمنا�سبات، الن�سر املكتبي األإلكرتوين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  تين�سينت هولدينجز ليميتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2681 جي تي، �سنت�سوري يارد، كريكيت �سكواير، هات�سينجز 
درايف، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162034
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برجميات احلا�سوب، تاأجري برجميات احلا�سوب، اخلدمات الفنية لتنزيل األعاب 
ألإدارة  األإنرتنت  �سبكة  القائمة على  وتوفـري اخلدمات  اإلكرتوين  توفـري موقع  الفـيديو، 
كخدمات،  املقدمة  الربجميات  األإنرتنت،  عرب  ال�سخ�سي  الكمبيوتر  األعاب  برجميات 
األعاب  اأثناء  الوقت  لت�سجيل  الربجميات احلا�سوبية )حتديدا: برجميات  فـي  ا�ست�سارات 
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برجميات  اللعبة،  فـي  والنقاط  البيانات  لعر�س  برجميات  الفـيديو،  واألعاب  الكمبيوتر 
اأثناء  ال�سا�سة  لقطات  لت�سجيل  برجميات  الفـيديو،  واألعاب  الكمبيوتر  األعاب  لت�سجيل 
األعاب الكمبيوتر واألعاب الفـيديو، برجميات لتح�سني األعاب الكمبيوتر واألعاب الفـيديو(، 
توفـري اأجهزة بحث فـي األإنرتنت )الربجميات كخدمات )ا�س ايه ايه ا�س(، املن�سة كخدمة 
)بيه ايه ايه ا�س(، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، األ�ست�سارات فـيما يتعلق 
بتكنولوجيا املعلومات، تنزيل برجميات احلا�سوب، خدمات تقدمي األ�ست�سارات لربجميات 
و�سائط  من  البيانات  حتويل  الفـريو�سات(،  من  احلوا�سيب  حماية  خدمات  احلا�سوب، 
عن  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة  لالإنرتنت،  بحث  حمركات  )توفـري  اإلكرتونية  اإلى  مادية 
طريق الدخول عن بعد، ا�ست�سارات ت�سميم املواقع األإلكرتونية، خدمات تخزين البيانات 
األإلكرتونية، احلو�سبة ال�سحابية، خدمات موفري خدمات األ�ستعانة بامل�سادر اخلارجية 
فـي جمال تقنية املعلومات(، برجمة احلا�سوب )ا�ست�سارات تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات 
تقدمي األ�ست�سارات األأمنية للحا�سوب، ت�ساميم الفنون اجلرافـيكية، الت�سميم ال�سناعي، 
املعلومات  تكنولوجيا  SaaS، من�سات  الربجميات كخدمات  النمذجة )ت�سميم �سناعي(، 
األ�ست�سارات  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات   ،PaaS كخدمات 
فـي جمال األأمن املعلوماتي، خدمات الوقاية من الفـريو�سات احلا�سوبية، مراقبة اأنظمة 
تخزين  األإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  بعد،  عن  بالتداول  احلا�سوب 
ت�سميم  املباين،  واإقامة  ت�سميم  وعلوم  فنون  ال�سحابية،  احلو�سبة  للبيانات،  اإلكرتوين 

الفنون التخطيطية، الت�سميم ال�سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  تين�سينت هولدينجز ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2681 جي تي، �سنت�سوري يارد، كريكيت �سكواير، هات�سينجز 

درايف، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162036
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغذية ومواد حمية  لغايات طبية،  وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية  م�ستح�سرات �سيدألنية 
للر�سع  )واأغذية  بيطرية  البيطري، م�ستح�سرات  اأو لال�ستعمال  الطبي  معدة لال�ستعمال 
واألأطفال، مكمالت حمية لالآدميني واحليوانات، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو األأ�سنان 
ألإبادة  )م�ستح�سرات  طبية  لغايات  زأللية  م�ستح�سرات  مطهرات(،  األأ�سنان،  طب  و�سمع 
احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب(، اأغذية حمية معدة لغايات 
غذائية  مكمالت  واألأطفال،  للر�سع  اأغذية  الطبي،  لال�ستخدام  معدة  حمية  مواد  طبية، 
األأ�سنان، مطهرات،  ألأطباء  قولبة  �سمع  األأ�سنان،  مادة ح�سو  �سمادات،  ل�سقات،  للحيوانات، 

م�ستح�سرات ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات فطريات، مبيدات اأع�ساب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  فايزر انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك 10017، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162050
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، التحليل ال�سناعي، 
خدمات البحث ال�سناعي والت�سميم ال�سناعي، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا 
احلا�سوب )خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات 
احلا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال احلا�سوب، خدمات ت�سميم وتطوير برجميات الكمبيوتر 
لالآخرين(، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية )خدمات احلا�سوب، 
تركيب، �سيانة وحتديث برجميات احلا�سوب(، حتليل اأنظمة حا�سوب )خدمات الدعم التقني، 
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الهاتف  عرب  �سخ�سيا،  واإ�سالحها  الكمبيوتر  وبرجميات  اأجهزة  اأخطاء  ا�ستك�ساف  حتديدا: 
اأنظمة و�سبكات احلا�سوب(،  وعرب �سبكات األت�ساألت األإلكرتونية والب�سرية، خدمات تكامل 
البحث العلمي، الت�سميم ال�سناعي، مراقبة اجلودة، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، 
ت�سميم  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات 
حا�سوب،  برامج  �سيانة  األإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  حا�سوب،  اأنظمة 
اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة األإنرتنت لالآخرين، حتديث برامج حا�سوب، تطوير النظام 

األأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2027 ، ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155820
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتفعيل  األأعمال  وتوجيه  واإدارة  واألإعالن  الدعاية  )خدمات  األأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موينات باري�س �سا�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 348 ري �سانت - اأونوري، 75001، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/13

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158576
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حافالت )�سيارات، بيوت متنقلة ذات حمركات، �سيارات ريا�سية، حافالت كهربائية، �ساحنات، 
عربات، هياكل �سيارات، �سا�سات �سيارات، اإطارات �سيارات، حافالت، عربات، مركبات كهربائية، 
مكائن للمركبات الربية، �سناديق م�سننات للمركبات الربية، اآليات دفع للمركبات الربية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريي كومري�سال فـييكل 

)اأنهوي( كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بـــــارك،  اإند�سرتيـــال  اآند تكنولوجـــي  اإتــ�س بيلدينــــغ، �ساين�س  تـــي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 

�سيتي،  ووهو  اإيريا،  ييجيانغ  )�ساوث(،  رود  زهونغ�سان  منرب.717 
اأنهوي بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158580
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة  حمطات  املركبات،  غ�سل  ال�سيارات،  واإ�سالح  )�سيانة  ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 
املركبات، التزود بالوقود وال�سيانة، �سيانة املركبات، تقدمي امل�ساعدة عند تعطل املركبات، 
ت�سليح، اإعادة تلبي�س األإطارات باملطاط، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات األآلية، اإعادة بناء 
املحركات املعطلة اأو التالفة جزئيا، اإعادة بناء املاكينات املعطلة اأو التالفة جزئيا، تركيب 
واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، �سحن بطارية ال�سيارة، العناية باجللد وتنظيفه واإ�سالحه، 

تركيب معدات التدفئة واإ�سالحها(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريي كومري�سال فـييكل 

)اأنهوي( كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بـــــارك،  اإند�سرتيـــال  اآند تكنولوجـــي  اإتــ�س بيلدينــــغ، �ساين�س  تـــي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 

�سيتي،  ووهو  اإيريا،  ييجيانغ  )�ساوث(،  رود  زهونغ�سان  منرب.717 
اأنهوي بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159271
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحم، فواكه  الدواجن وال�سيد، خال�سات  زألل بي�س للطعام )اللحوم واألأ�سماك وحلوم 
وخ�سراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم، جيلي ومربيات وفواكه مهرو�سة، 
البي�س، احلليب واجلنب والزبدة واللنب ومنتجات األألبان األأخرى، الزيوت والدهون لالأغذية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سري�ستا نات�سورال بايوبروداكت�س ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بلوت منرب. 11، كريتهيكا مادهابور ألياوت،

 مادهابور، حيدر اآباد - 500081، تيالنغانا، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159274
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التابيوكا  وال�سعريية،  واملعكرونة  األأرز  األ�سطناعي،  والنب  والكاكاو  وال�ساي  )النب  قهوة 
واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو، 
ال�سوكوأل، األآي�س كرمي، املثلجات وغريها من الثلوج ال�ساحلة لالأكل، ال�سكر وع�سل النحل 
والع�سل األأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، ملح، توابل، بهارات، اأع�ساب حمفوظة، اخلل، 

ال�سل�سات، التوابل، الثلج، املاء املجمد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سري�ستا نات�سورال بايوبروداكت�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اآباد -  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بلوت منرب.11، كريتهيكا مادهابور ألياوت، مادهابور، حيدر 
500081، تيالنغانا، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159291
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية )هواتف خلوية، هواتف ذكية، هواتف ذكية قابلة للطي، �سماعات األأذن، 
مكربات �سوت، كبائن ملكربات ال�سوت، مكربات �سوت ميكن ارتداوؤها، اأغطية للكمبيوترات 
اللوحية، اأجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء، �سا�سات عر�س الفـيديو القابلة لالرتداء، اأجهزة 

تلفزيون، املوجهات الال�سلكية، �سماعات اأذن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي �سي تي موبايل يوروب اإ�س اإيه اإ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اإميوبل لو كابيتول، بارك دي فونتان، 55، اأفـينيو دي �سومب بيريو، 
92000 نانتري، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160016

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث )اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفـية، اخلدمات املالية، 

اأي اإ�سدار رموز ذات قيمة، اأي رموز رقمية لي�ستخدمها اأع�ساء جمتمع على األإنرتنت عن 

طريق �سبكة حا�سوبية عاملية، خدمات العملة امل�سفرة، اأي توفـري عملة رقمية اأو رمز رقمي 

عاملية، خدمات  �سبكة كمبيوتر  األإنرتنت عرب  اأع�ساء جمتمع عرب  قبل  أل�ستخدامه من 

ال�سلع،  �سراء  ق�سائم  بتقدمي  املتعلقة  املالية  اخلدمات  م�سبقا،  املدفوعة  الهدايا  بطاقة 

اإ�سدار ق�سائم هدايا الدفع، خدمات العملة امل�سفرة فـي طبيعة توفـري عملة رقمية اأو رمز 

رقمي يت�سمن بروتوكوألت الت�سفـري امل�ستخدمة لت�سغيل وبناء التطبيقات و�سل�سلة الكتل 

على من�سة كمبيوتر ألمركزية وكطريقة للدفع مقابل ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160017

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، )التعليم، تقدمي التدريب، الرتفـيه، اخلدمات الرتبوية، 

القابلة لال�ستبدال، واخلربات  الرموز غري  فـي جمال  واملنتديات  املعلومات  توفـري  وهي 

امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
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خدمات الرتفـيه، وهي توفـري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 

الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفـري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 

األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية  العطور  توفـري  وهي  الرتفـيهية،  اخلدمات  األفرتا�سي، 

العناية  التجميل، وم�ستح�سرات  التجميل، وم�ستح�سرات  الزينة، وم�ستح�سرات  واأدوات 

واألأحذية،  ال�سعر،  تلوين  وم�ستح�سرات  بال�سعر،  العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة، 

واملالب�س، واأغطية الراأ�س، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، 

الرقمية  وال�سخ�سيات  والت�سميمات  وامللحقات  واألألعاب  والفنون  واملعدات  والريا�سة 

املتحركة وغري املتحركة واألأفاتار والرتاكبات الرقمية واجللود لال�ستخدام فـي البيئات 

األإنرتنت من  املقدمة عرب  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  األفرتا�سية، خدمات 

�سبكة كمبيوتر عاملية وعرب خمتلف ال�سبكات الال�سلكية واألأجهزة األإلكرتونية( خدمات 

حدائق املالهي )خدمات الرتفـيه، وهي األعاب الفـيديو على األإنرتنت، خدمات الرتفـيه، 

وهي توفـري بيئات افرتا�سية ميكن للم�ستخدمني من خاللها التفاعل ألأغرا�س ترفـيهية 

حمتوى  ببث  تتميز  األإنرتنت  عرب  بيئة  توفـري  وهي  الرتفـيهية،  اخلدمات  ترفـيهية،  اأو 

لعبة  تقدمي  طبيعة  من  ترفـيهية  خدمات  الرتفـيهية،  لالأحداث  مبا�سر  وبث  ترفـيهي 

كمبيوتر اإلكرتونية متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفـيهية من طبيعة تنظيم 

خدمات  األجتماعية،  الرتفـيهية  والفعاليات  األفرتا�سية  العرو�س  وا�ست�سافة  وترتيب 

اإنتاج الربامج الرتفـيهية للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160023
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS، )ت�سميم وتطوير اأجهزة الكمبيوتر وبرامج 
وغري  متحركة  و�سخ�سيات  ت�سميمات  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل  غري  برنامج  الكمبيوتر، 
متحركة رقمية واإنتاجها وتعديلها، و�سور رمزية، وتراكبات رقمية وجلود للو�سول اإليها 
والبيئات  األإنرتنت،  والبيئات األفرتا�سية عرب  األإنرتنت،  البيئات عرب  فـي  وا�ستخدامها 
وتخزين،  األإلكرتوين،  للتداول  للتنزيل  قابل  غري  برنامج  املو�سع،  للواقع  األفرتا�سية 
واإر�سال، وا�ستالم، وقبول، ونقل العمالت الرقمية واألفرتا�سية، برنامج غري قابل للتنزيل 
ألإدارة معامالت الدفع بالعملة الرقمية واألفرتا�سية، برنامج قائم على ال�سحابة لتوفـري 
خدمات تبادل العمالت الرقمية األإلكرتونية(، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر )برنامج 
قائم على ال�سحابة لال�ستخدام كمحفظة للعمالت األفرتا�سية والعمالت امل�سفرة، برنامج 
للتنزيل  قابل  برنامج غري  واإلكرتونية،  نقالة  ال�سحابة أل�ستخدامه كمحفظة  قائم على 
لال�ستبدال  قابل  غري  رمز  تذاكر  ألإ�سدار  للتنزيل  قابل  غري  برنامج  الدفع،  ملعاجلة 
)NFT(، برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء رموز غري قابلة لال�ستبدال )NFT(، خدمات 
الكمبيوتر، وهي ا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد عرب األإنرتنت تتميز مبجموعة 
وا�سعة من املو�سوعات املحددة بوا�سطة امل�ستخدم وا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد 
والتي  امل�ستخدم  يحددها  التي  املو�سوعات  من  وا�سعة  مبجموعة  تتميز  األإنرتنت  عرب 
اإليها عن طريق األت�ساألت ال�سبكات، ت�سميم وتطوير الو�سائط املتعددة  ميكن الو�سول 
وبرامج البيئة األفرتا�سية ثالثية األأبعاد(، اأبحاث علمية وتكنولوجية فـي جمال الكوارث 
الطبيعية )توفـري األ�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لت�سفح والو�سول اإلى 
املحتوى الرقمي وبرامج الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، توفـري األ�ستخدام املوؤقت للربامج 
غري القابلة للتنزيل لنقل وعر�س املحتوى الرقمي وبرامج الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، 
قابل  غري  برنامج  الربجميات،  وتطوير  ت�سميم  خدمات  الكمبيوتر،  برجمة  خدمات 
للتنزيل ألإن�ساء واإنتاج وتعديل املنتجات الرقمية املتحركة وغري املتحركة للو�سول اإليها 
والبيئات  األإنرتنت  عرب  األفرتا�سية  والبيئات  األإنرتنت  عرب  البيئات  فـي  وا�ستخدامها 

األفرتا�سية للواقع املو�سع، تطوير برامج األألعاب عرب األإنرتنت(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161395

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات كهربائية )�سيارات، مركبات كهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سريي اأوتوموبيل كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 ت�سانغت�سون رود، ايكونومي اأند تكنولوجي ديفالومبنت زون، ووهو 

�سيتي، اأنهوي بروفـين�س، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161472
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحم، فواكه  الدواجن وال�سيد، خال�سات  زألل بي�س للطعام )اللحوم واألأ�سماك وحلوم 
وخ�سراوات حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم، جيلي ومربيات وفواكه مهرو�سة، 
البي�س، احلليب واجلنب والزبدة واللنب ومنتجات األألبان األأخرى، الزيوت والدهون لالأغذية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيه كي �سي )بي فـي تي( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بنغالدي�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بران- اأر اإف اإل �سنرت، غا، 1/105، ميدل بادا، دهاكا، 1212، بنغالدي�س

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161476
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه  كحولية،  غري  م�سروبات  ال�سعري،  �سراب  )البرية،  كحولية  غري  فواكه  خال�سات 
املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه 

وع�سائر الفواكه، ع�سائر مركزة وم�ستح�سرات اأخرى غري كحولية لعمل امل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيه كي �سي )بي فـي تي( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بنغالدي�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بران- اأر اإف اإل �سنرت، غا، 1/105، ميدل بادا، دهاكا، 1212، بنغالدي�س

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145068   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات حدائق املالهي، خدمات الت�سلية، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه، 

تعليمات الريا�سة البدنية، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، الرتفـيه التلفزيوين، توفـري 

ت�سهيالت ريا�سية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، تنظيم 

املباريات الريا�سية، تنظيم حفالت ترفـيه، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، خدمات 

املع�سكرات الريا�سية، توقيت املنا�سبات الريا�سية، تنظيم العرو�ض خدمات متعهدي احلفالت، 

خدمات األألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرح الدانة �ض.م.ب مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:26381، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161973   

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراب فواكه غري كحويل، م�سروبات تواترية، ع�سري 

تفاح غري كحويل، خال�سات فواكه غري كحولية، برية، 

فواكه غري كحولية،  م�سروبات ع�سري  ال�سعري،  ماء  ملت،  منبت  �سعري  برية  جعة زجنبيل، 

م�سروبات مـــ�سل اللنب، م�ستح�ســـرات بدون كحول لتح�سري امل�سروبات، خال�سات لتح�سري 

م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  امل�سروبات،  لتح�سري  اأ�سربة  فواكه،  امل�سروبات، ع�سائر 

لتح�سري املياه الغازية، ماء الليثيا، مياه معدنية م�سروبات، ماء معدين فوار، مياه معدنية 

للموائد، ليمونا�سة، خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، 

اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة، ماء �سعري منبت ملت، ع�سري عنب غري خممر، �سراب اللوز، ماء 

ال�سودا، �سربات م�سروبات، ع�سري بندورة م�سروب، م�سروبات غري كحولية، اأقرا�ض حمالة 
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م�سروب  الفـــ�ساغ  �ســـراب  غازيـــة،  ميـــاه  الفوارة،  للم�سروبات  م�ساحيق  الفوارة،  للم�سروبات 

خفـيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، برية رو�سية خالية 

اأو خ�سار خملوطة،  فواكه  الع�سل، م�سروبات  اأ�سا�سها  الكحول، م�سروبات غري كحولية  من 

م�سروب األألوفـريا، الالكحويل، كوكتيل من البرية، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب، 

م�سروبات بروتينية للريا�سيني، م�سروبات من األأرز، بخالف بدائل احلليب، م�سروبات غري 

ال�ساي، مرطبات غري  بنكهة  منكهة  م�سروبات غري كحولية  القهوة،  بنكهة  منكهة  كحولية 

كحولية، نبيذ ال�سعري البرية، م�سروبات الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيل�سنهورن ا�ض ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فرديناند - هودلر 17، �سي/اأو اإي. كيي�ض - بورألز، بريو فـيدو�سيري 1207 

جنيف، �سوي�سرا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161979   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستمطار ال�سحب، الربجميات كخدمات SaaS، احلو�سبة ال�سحابية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اند جون�سون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون جون�سون اند جون�سون بالزا، نيوبرون�سويك، نيوجري�سي 08933، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161976   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيبون للحلويات واملعجنات �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سويخ ال�سناعية 1، قطعة 1، �سارع 12، ق�سيمة 71، حمل 1، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161994   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، ب�سكويت، قهوة، بن غري حمم�ض، �ساي، �سوكوألتة، بهارات، طحني قمح، م�سروبات 

القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  نودلز،  �سعريية  اأرز،  رقيقة،  معكرونة  نودلز  باحلليب،  قهوة 

رقائق منتجات حبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على األأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ض. اإ�ض. اند�سرتيز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق ح�سن واأل، جالل باد وي�ست، فازيلكا، البنجاب 152024، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161827   

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريد وينج �سو كومباين، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 314 مني �سرتيت، ريفرفرونت ريد وينج �سنرت، ميني�سوتا 55066، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حــــــــق األأولويــــــــة: ) رقــــم األأولويــــة: 97534741 - تاريــــخ األأولويـــــة: 2022/8/4 - بلد 

) US :األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161988   

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

داخلية،  �سراويـــل  �سنـــادل،  ف�ساتني،  لل�ساطئ،  اأحذية  لل�ساطئ،  مالب�ض  اأخفاف،  تنانري، 

للريا�سة، جاكيتات  اأحذية  اأحذية،  �سباحة،  اأثواب  ا�ستحمام،  �سراويل  جاكيتــــات مالب�ض، 

مقلن�سة، اأحذية تزلج، مالب�ض من جلـــد مقلـــد، مالب�ض جلدية، قم�سان ن�سف كم تي - 

�سريت، تنانري مع �سراويل خمفـية حتتها، مالب�ض تقليدية، قفازات للتزلج، بنطال �سيق 

ال�سراويل، مالب�ض ريا�سة اجلمباز، لوازم القبعات، قفازات بال اأ�سابع، لبا�ض القدم، اأردية 

�سروالية، قبعات اأغطية للراأ�ض، اأحذية ذات �ساق طويلة، مالب�ض كتانية، اأحزمة مالب�ض، 

�سرتات، جوارب ق�سرية، قم�سان، قم�سان ق�سرية - األأكمام، مالب�ض، قبعات، اأثواب �سيقة، 

بذألت رطبة للتزلج على املاء، مالب�ض جاهزة، بنطلونات، مالب�ض خارجية، قفافـيز مالب�ض، 

اأو�سحة، تريكو األب�سة، معاطف، مالب�ض م�سادة للماء.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوردريدرز اآي بي هولدينجز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6500 اأرجو�سي �سريكل، �سويت 100، هنتنغتون بيت�ض، كاليفورنيا 92649، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161987   

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلـــود غـــري مدبوغـــة، حمافــظ نقود، حقائب مدر�سية، �سناديق ثياب �سفرية، مظالت، 

حقائب ظهــر، �سما�ســي، فرو، حمافظ جيب، اأكيا�ض ت�سوق، حقائب لل�ساطئ، حقائب يد، 

األواح جلدية، �سناديق  اأو من  �سفرية، حمافظ جلدية  �سفريـــة، حقائب �سغرية  حقائــب 

ثياب حقائب �سفرية، حقائب للريا�سة، اأكيا�ض، حمافظ بطاقات األئتمان حمافظ نقود، 

حقائب �سفر بعجالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوردريدرز اآي بي هولدينجز، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6500 اأرجو�سي �سريكل، �سويت 100، هنتنغتون بيت�ض، كاليفورنيا 92649، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161981   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  العقارات،  األإ�سكان، تثمني  العقارات، وكالء  خدمات وكاألت 

العقارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري العقارات، تاأجري املكاتب عقارات.

واحـــد  �سخـــ�ض  )�سركـــة  العـــقاري  للتطويـــر  العربية  الديار  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

م�ساهمة مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�سنرت،  ال�سالمة  مبنى  �سلطان،  األأمري  �سارع  الزهراء،  حي  جدة،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

هاتف: 012616663، 250629، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161828   

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريد وينج �سو كومباين، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 314 مني �سرتيت، ريفرفرونت ريد وينج �سنرت، ميني�سوتا 55066، 

الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

اا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حــــــــق األأولويــــــــة: ) رقــــم األأولويــــة: 97534746 - تاريـــخ األأولويـــة: 2022/8/4 - بلد 

) US :األأولوية

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155027
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جوارب طويلة)جوارب(، قبعات اأغطية للراأ�س،)اأغطية الراأ�س(، اأحزمة مالب�س،)األأحزمة(، 
مالب�س،  اأكمام(،  بدون  األأكمام)القم�سان  ق�سرية  قم�سان  قم�سان،  �سرتات)والكنزات(، 
�سراويل حتتية)ال�سراويل الق�سرية(، قبعات)القبعات(، اأو�سحة، قبعات ر�سمية)القبعات على 
�سكل كاب(، معاطف، تنانري)التنانري(، جاكيتات من ال�سوف مالب�س،)جاكيت،البلوزات(، 
اأحذية، تنانري حتتية)املالب�س الداخلية(، مناديل خمرمة مناديل للرقبة،)مناديل الراأ�س(، 
قم�سان ن�سف كم تي - �سريت،)القم�سان على �سكل حرف تي(، اأقنعة نوم)األأقنعة(، بنطال 

�سيق ال�سراويل،)ال�سراويل الق�سرية على �سكل تنانري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليف غلف ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سي/او زيدرا، بوث هول، �سارع �سيلفورد، كون�ستفورد، دبليو ايه 16 
8 جي ا�س، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/17
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159617
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة، خدمات املطاعم، 
خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�ساريع ال�سالل التجارية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت العا�سمة، منطقة القبلة، قطعة 1، ق�سيمة 4ج، �سارع علي 
 ،2 رقم  وحدة  األأول،  الدور  املتحد،  األأهلي  البنك  مبنى  ال�سامل، 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

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 : 160445
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األآخرون،  يقدمها  التي  ال�سحية  الرعاية  خدمات  األأعمال)اإدارة  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
�سبكات  اإدارة  ال�سحية،  الرعاية  خطط  اإدارة  وهي  ال�سحية،  للرعاية  األإدارية  اخلدمات 
وظائف  املواعيد  برجمة  خدمات  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  ال�سحية(،  الرعاية  مقدمي 

مكتبية برامج اإدارة وألء امل�ستهلكني، تنميط امل�ستهلك ألأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيجنا انتليكت�سوال بروبريتي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بيلفـيو باركواي، ويلمينجتون، دي اي 19809، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160747
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات �سناعية، �سمغ مواد أل�سقة، لغايات �سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تو�سوه، كوربورا�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:4560، كاي�سي- ت�سو، �سونان-�سي، ياماغوت�س، 746-8501،  اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

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 : 160315
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زألل بي�س للطعام)حليب، جبنة، زبدة، الزبادي ومنتجات األألبان 
األأخرى، خثارة اللنب، اللنب، �سمن، زبدة، جنب، جنب قري�س، أل�سي، 
منكهة،  حليب  م�سروبات  مكثف،  حليب  احلليب،  خمفوق  ق�سطة، 

م�سروبات طاقة اأ�سا�سها احلليب، حلويات اأ�سا�سها منتجات األألبان، م�سروبات حليب منكهة 
بالقهوة، كاكاو، �سوكوألتة اأو �ساي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كرياأل كو- اأوبرييتف ميلك ماركيتينغ فـيديري�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ميلما بهافان، باتوم باأل�س بي اأوه، ثريوفانانثابورام، كريأل، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160748
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للرعايــة  األإداريــة  األآخـــرون، اخلدمــات  التي يقدمهــا  ال�سحيـــة  الرعايــــة  )اإدارة خدمات 
ال�سحية(،  الرعاية  مقدمي  �سبكات  اإدارة  ال�سحية،  الرعاية  خطط  اإدارة  وهي  ال�سحية، 
اأو  جتارية  ألأغرا�س  امل�ستهلك  تنميط  األ�ستهدافـي،  الت�سويق  األأعمال،  عن  ا�ستف�سارات 

ت�سويقية، خدمات اإدارية لالإحاألت الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيجنا انتليكت�سوال بروبريتي، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بيلفـيو باركواي، ويلمينجتون، دي اي 19809، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

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 : 160749
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيدلة  واألأ�سنان  وال�سحي  الطبي  التاأمني  واإدارة  األكتتاب  وهي  التاأمني،  )خدمات 
والتاأمني على الروؤية(، خدمات التاأمني، التاأمني، ا�ست�سارات التاأمني، معلومات التاأمني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيجنا انتليكت�سوال بروبريتي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بيلفـيو باركواي، ويلمينجتون، دي اي 19809، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160750
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية، خدمات مراكز ال�سحة، ا�ست�سارة �سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيجنا انتليكت�سوال بروبريتي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بيلفـيو باركواي، ويلمينجتون، دي اي 19809، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

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 : 160751
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مرق، فواكه حمفوظة، مربيات، خ�سراوات حمفوظة، حلوم، مربى فواكه، بي�س، �سمك 
حمفوظ، حلوم حمفوظة، �سمك معلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برتبال، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ون برتبال ألين، جارنر، نورث كارولينا 27529، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/28

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160771
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، 
تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 9141 كانتون، ما�سات�سو�ست�س، 2021، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

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 : 160772

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، 

تاأجري اأماكن األإقامة املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي دي اآي بي هولدر ال.ال.�سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب 9141 كانتون، ما�سات�سو�ست�س، 2021، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160788

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مواد غذائية مالئمة لال�ستخدام الطبي، م�ستح�سرات تغذية األأطفال، املكمالت الغذائية 

والغذائية لالأطفال(، اأغذية للر�سع واألأطفال، مكمالت غذائية من الربوتني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابوت ألبوراتوريز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ابوت بارك رود، ابوت بارك ايللينوي 60064، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/30

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 : 160857
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�ساحنات،  لها،  الهيكليـــة  واألأجــزاء  وال�سيـــارات  البــر،  طريــق  عن  للتنقـــل  )مركبــات 
وال�سيارات  األأغرا�س،  متعددة  الريا�سية  واملركبات  )املركبات(،  ال�سغرية  وال�ساحنات 
الريا�سية، و�سيارات ال�سباق، واجلرارات مبا فـي ذلك جرارات القطر(، مركبات نقل برية، 
جوية، مائية و ال�سكك احلديدية، مركبات كهربائية، �ساحنات، جرارات، م�سدات مركبات، 

�سيارات �سباق، اأغطية للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

كاناجاوا-كن،  يوكوهاما-�سي،  كو،   - كاناجاوا  تاكارات�سو،   ،2 نو.  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/2
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161936
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج األأفالم ، بخالف األأفالم األإعالنية)توفـري مقاطع فـيديو عرب األإنرتنت، غري قابلة 
املقدمة  األألعاب  والتلفزيون)خدمات  الراديو  برامج  اإنتاج  البودكا�ست(،  اإنتاج  للتنزيل، 
عرب األإنرتنت من �سبكة الكمبيوتر(، توفـري املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة 
القابلة  غري  األإنرتنت،  عرب  األإلكرتونية  املن�سورات  توفـري  ترفـيهية،  للتنزيل،)خدمات 
قابلة  غري  اأفالم  للتنزيل)توفـري  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  املو�سيقى  توفـري  للتنزيل(، 
للتنزيل عرب خدمات الفـيديو عند الطلب(، توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة 

للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب 4301، رود تاون، تورتوأل، 4301، جزر العذراء 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/8
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق األأولويــــــة: ) رقم األأولوية: UK00003863116 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28- 

) GB :بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161985
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ألأغرا�س  وتتبعها  الب�سائع  موقع  حتديد  الب�سائع  )تغليف 
النقل(، )�سحن الب�سائع تخزين الب�سائع ت�سليم الطرود(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب 4301، رود تاون، تورتوأل، 4301، جزر العذراء 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق األأولويــــــة: ) رقم األأولوية: UK00003863491 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28- 

)GB :بلد األأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162020
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)خدمات املواعدة خدمات ال�سبكات األجتماعية عرب األإنرتنت(، )خدمات ت�سوية املنازعات 
البديلة()اإدارة حق املوؤلف، ا�ست�سارات امللكية الفكرية، و�ساطة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ترينيتي �سامرب، �س.ب 4301، رود تاون، تورتوأل، 4301، جزر العذراء 
الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112
حـــــق األأولويــــــة: ) رقم األأولوية: UK00003863111 - تاريخ األأولوية: 2022/12/28- 

)GB :بلد األأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162078
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)حت�سري األأطعمة وامل�سروبات، خدمات املطاعم واملقاهي والبار و�سالة الكوكتيل، تقدمي 
مطاعم  خدمات  البارات،  احلانات  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات  الطعام(، 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاروود هوتيلز اآند ريزورت�س وورلدوايد، اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7750 وي�سكون�سن افـينيو، بيثي�سدا، ام دي، 20814، الوأليات املتحدة 
األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162079
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)حت�سري األأطعمة وامل�سروبات، خدمات املطاعم واملقاهي والبار و�سالة الكوكتيل، تقدمي 
مطاعم  خدمات  البارات،  احلانات  خدمات  املطاعم،  خدمات  املقاهي،  خدمات  الطعام(، 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستاروود هوتيلز اآند ريزورت�س وورلدوايد، اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7750 وي�سكون�سن افـينيو، بيثي�سدا، ام دي، 20814، الوأليات املتحدة 
األأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12
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 : 161115
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإقامــة  وال�ســراب،  الطعــام  تقديــم  اخلفـيفة)خدمــات  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 
موؤقتة(.، خدمات األ�ستقبال فـي اأماكن األإقامة املوؤقتة، اإدارة حاألت الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هوا عمان لتقدمي الوجبات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، حي ال�سليمانية، �سارع عبد اللـه بن رواحة، اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161364
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، برامج احلا�سوب 
األإلكرتونية  املحافظ  للتنزيل،  القابلة  احلا�سوب  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  القابلة 

القابلة للتنزيل، برامج احلا�سوب امل�سجلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:جزر العذراء الربيطانية

العذراء  تورتوأل، جزر  تاون،  رود  ت�سامربز، �س.ب: 4301،  ترينتي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156780
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات مانعة ألنزألق األأحذية)مالب�س ريا�سية، لبا�س للقدم 
ريا�سي، قم�سان ن�سف كم ريا�سية، �سرتات ريا�سية، قم�سان 

ريا�سية، ال�سراويل الريا�سية، اأحذية ريا�سية، قم�سان داخلية للرجال الريا�سية، اجلوارب 
الريا�سية، قم�سان ريا�سية باأكمام ق�سرية، مالب�س خا�سة للريا�سة، لبا�س للقدم اأو اأحذية 
العلوي من  خا�سة للريا�سة، �سرتات ريا�سية، �سراويل ريا�سية، مالب�س ريا�سية للجزء 
اجل�سم، �سراويل ريا�سية، تنانري ريا�سية، تنانري، تنانري لريا�سة التن�س، بدألت التنورة، 
اأ�ساور قم�سان )مالب�س(، لبا�س القدم ألألعاب  بطانة األأحذية، اأربطة للراأ�س )مالب�س(، 

القوى و�سباقات امل�سمار وامليدان، اللوازم للمالب�س الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباك�س �سبورت�س )اإم( اإ�س دي اإن. بي اإت�س دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 138، جاألن تيمينغونغ اأحمد، 84000 موار، جوهور، ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154983
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكربات ال�سوت، جهاز حتذير �سد ال�سرقة، قارئات رموز الباركود، الكامريات )�سينمائية(، 
اأجهزة ت�سجيل الزمن، كامريات  الكامريات، الت�سوير الفوتوغرافـي، كرونوغرافات، 
ت�سوير �سينمائي، اأجهزة ت�سغيل األأقرا�س امل�سغوطة، م�سغالت اأقرا�س الفـيديو الرقمية، 
م�سغالت  دي(،  فـي  )دي  م�سغالت  ومو�سيقية،  امل�سجلة،  األأغاين  اأجهزة  الراأ�س،  �سماعات 
الو�سائط املحمولـــة، اأجهـــزة األ�ستقبـــال )ال�سوت والفـيديــو(، اأجهــزة ت�سغيل األأ�سطوانات، 
منظمات )خافتات( ال�سوء، الكهربائية، جهاز التحكم عن بعد، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت، 
هواتف )حممولة(، جهاز التلفزيون، م�سجالت الفـيديو، �سا�سات الفـيديو، تليفونات 

الفـيديو، اأ�سرطة الفـيديو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كهربائيات ايرو�س �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الرب�ساء األأولى، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156319
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املهني )ن�سائح تعليمية  التوجيه  التدري�س،  األأكادمييات للرتبية والتعليم،)التدري�س، 
التعليمية،  األمتحانات  التدري�س،  خدمات  والتعليم،  الرتبية  خدمات  تدريبية(،  اأو 
معلومات عن الرتبية والتعليم، التعليم الديني، خدمات التدري�س، التعليم الديني، 
تنظيم  التعليم(،  اأو  )للرتفـيه  النوادي  خدمات  الرتفـيه،  خدمات  الريا�سي،  التدريب 
)للرتفـيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  الرتفـيه(،  اأو  )للتعليم  املنف�سات  اأو  املباريات 
خدمات املع�سكرات الريا�سية، تنظيم املباريات الريا�سية، الرتبية البدنية، تنظيم املعار�س 
لالأغرا�س الثقافـية اأو التعليمية، األأكادمييات )للرتبية والتعليم(، تنظيم واإدارة ور�سات 
الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  )تدريب(،  العمل 
تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة األجتماعات، تنظيم واإدارة الندوات، دورات درا�سية 
باملرا�سلة، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافـية اأو التعليمية، التدريب العملي )ا�ستعرا�س(، 
خدمات حدائق املالهي)تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س 
الثقافـية اأو التعليمية، ن�سر الكتب، ن�سر الكتب وال�سحف األإلكرتونية الفورية، توفـري 
كتابة  األأنباء،  للتنزيل، خدمات مرا�سلي  القابلة  الفورية غري  األإلكرتونية  املطبوعات 
برامج  اإنتاج  األإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  واألإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  عدا  ما  ن�سو�س 
الراديو والتلفزيون، ن�سر الكتب وال�سحف األإلكرتونية الفورية، ت�سجيل اأ�سرطة الفـيديو، 
اإعداد اأ�سرطة الفـيديو، اإنتاج اأفالم الفـيديو، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، توفـري 
املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل(، خدمات الت�سلية)التدريب العملي 
)ا�ستعرا�س(، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية، مدار�س داخلية، اإعادة التدريب املهني، ن�سر 
تعليمات  الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  )للرتفـيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  الكتب، 
الريا�سة البدنية، توفـري ت�سهيالت ريا�سية، معلومات عن األ�ستجمام، األإنتاج امل�سرحي(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوندا�سيو اإ�سكوأل اإنرتنا�سيونال ديل كامب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كايل �سلفادور اإ�سربيو اإ�س/اإن �سالو )تاراغونا(، اأ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156606

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق)�سناديق املجوهرات، اأقراط، جموهرات األأحذية، جموهرات، قالئد من املجوهرات، 

ن�سف  اأو  م�سغولة  غري  نفـي�سة  معادن  اليد،  �ساعات  نفـي�سة،  معادن  من  �سغرية  متاثيل 

م�سغولة، قالئد )جموهرات(، خوامت )جموهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 

�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157003
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�سوب،  األإن�ساء)برجمة  وخمططات  ت�ساميم  ر�سم 
خدمات الكمبيوتر والتكنولوجيا لتاأمني بيانات الكمبيوتر، 

الك�سف عن الو�سول غري امل�سرح به اإلى البيانات واملعلومات، خدمات احلماية من فـريو�سات 
الكمبيوتر، ت�سميم برامج واأنظمة الكمبيوتر، حو�سبة �سحابية، ا�ست�سارات اأمن الكمبيوتر، 
الكمبيوتر،  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  الكمبيوتر،  نظام  ت�سميم  الكمبيوتر،  نظام  حتليل 
خدمات احلماية من فـريو�سات الكمبيوتر، ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات، مراقبة اأنظمة 
الو�سول  للك�سف عن  الكمبيوتر  اأنظمة  بعد، مراقبة  الو�سول عن  الكمبيوتر عن طريق 
غري امل�سرح به اأو خرق البيانات، مراقبة اأنظمة الكمبيوتر للك�سف عن األأعطال، الن�سخ 

األحتياطي للبيانات خارج املوقع، ا�ست�سافة اخلادم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بزن�س انتيقريتد اوبريتنج �سي�ستمز )بي اآي اأو اإ�س( ام.اإي )�س.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 74069، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156624
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق)�سناديق املجوهرات، اأقراط، جموهرات األأحذية، جموهرات، قالئد من املجوهرات، 
ن�سف  اأو  م�سغولة  غري  نفـي�سة  معادن  اليد،  �ساعات  نفـي�سة،  معادن  من  �سغرية  متاثيل 

م�سغولة، قالئد )جموهرات(، خوامت )جموهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 
�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158184
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)م�ستح�سرات التجميل والعطور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريل عود فاكتوري �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة العاملية، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156629
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الظهر، حقائب مدر�سية، حقائب  اليد، حقائب  تقليد، حقائب  جلود غري مدبوغة)جلد 
للريا�سة، حقائب، مظالت، ع�سي للم�سي، مالب�س للحيوانات األأليفة، حمافظ اجليب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 

�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156634
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات الكهنة)قفازات، قبعات، مالب�س حمبوكة، �ساألت، اأحذية، اأحزمة جلدية للمالب�س، 
بدألت حفلة التخرج، اأحذية لكرة القدم، اأزياء ال�سباحة، بلوزات كاملالب�س، ف�ساتني زفاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 
�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158271
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  طبية  غري  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
ال�سخ�سية، منظفات اأ�سنان غري طبية، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة 
واجللي  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد 

والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كيان ريف التجارية القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العربية  اململكة  مالك،  بن  اأن�س  طريق  ال�سحافة،  حي  الريا�س،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158272
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجاري،  الن�ساط  ت�سيري  األأعمال،  اإدارة  واألإعالن،  األأعمال)الدعاية  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الوظائف املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كيان ريف التجارية القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  الريا�س، حي ال�سحافة، طريق اأن�س بن مالك، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158273
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  وم�ستح�سرات  طبية  غري  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
ال�سخ�سية، منظفات اأ�سنان غري طبية، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات ق�سر األأقم�سة 
واجللي  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد 

والك�سط(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كيان ريف التجارية القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  الريا�س، حي ال�سحافة، طريق اأن�س بن مالك، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

-175-



اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158274
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجاري،  الن�ساط  ت�سيري  األأعمال،  اإدارة  واألإعالن،  األأعمال)الدعاية  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
الوظائف املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كيان ريف التجارية القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:  الريا�س، حي ال�سحافة، طريق اأن�س بن مالك، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/29

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156779
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلمل  احلقائب  للريا�سة،  حقائب  القوى،  األعاب  حقائب  اجلبال)حقائب،  ت�سلق  ع�سي 
املنتجات اأو ال�سلع الريا�سية، حقائب الت�سوق، حقائب ريا�سية جلميع األأغرا�س، حقائب 
حلمل جميع األأغرا�س، حقائب ريا�سية جلميع األأغرا�س، حقائب للمالب�س الريا�سية، 
حقائب لريا�سة ال�سيد، حقائب وحقائب �سفر )بريطاين( للمالب�س الريا�سية، حقائب 

اخل�سر، حقائب الظهر، حقائب �سفرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباك�س �سبورت�س )اإم( اإ�س دي اإن. بي اإت�س دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 138، جاألن تيمينغونغ اأحمد، 84000 موار، جوهور، ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159780
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية  م�ستح�سرات  مكياج،  و  جتميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
مرطبات  اأ�سا�س،  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  ملمع  �سفاه،  طالء  الطبية،  غري  بالب�سرة 
املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  واجلمال،  باجل�سم  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  الب�سرة، 
لو�سيونات، كرميات ومكيفات للوجه واليدين واجل�سم، اأقنعة جتميلية، قما�س )�سنفرة(، 
ا�ستحمام  اأمالح  عطرية(،  )زيوت  عطرية  مواد  للعرق،  م�سادات  للعرق،  م�ساد  �سابون 
اأطقم التجميل التي تتكون  لغري األأغرا�س الطبية، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
عطرية،  زيوت  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سعر،  مزيالت  بالب�سرة،  والعناية  املاكياج  من 
ملونات لل�سعر، اأ�سباغ لل�سعر، لو�سيون لل�سعر، رذاذ لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، 
م�ستح�سرات  ال�سامبو،  اأنواع  مواد عطرية، عطور،  بخور،  بال�سعر،  العناية  م�ستح�سرات 
حالقة، �سابون حالقة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، م�ستح�سرات حلماية الب�سرة 

عند التعر�س لل�سم�س )م�ستح�سرات جتميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158384
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأعمال،  اإدارة  واألإعالن،  األأعمال)الدعاية  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
ت�سيري الن�ساط التجاري، الوظائف املكتبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز �سيتي فال�س للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل رقم 3، احلميدية 1، عجمان، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/4

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161365
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال)الدعاية واألإعالن، عر�س املنتجات على و�سائل األإعالم لغايات 
البيع بالتجزئة، تقدمي املعلومات واألأخبار عن األأعمال، خدمات اإتاحة ال�سوق األإلكرتونية 
بيانات  فـي قواعد  املعلومات  تنظيم  الت�سويق،  وبائعيها،  املنتجات واخلدمات  مل�سرتي 

احلا�سوب، خدمات ترويج املبيعات لالآخرين(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  تورتوأل، جزر  تاون،  رود  ت�سامربز، �س.ب: 4301،  ترينتي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161366
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإذاعة بالراديو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  تورتوأل، جزر  تاون،  رود  ت�سامربز، �س.ب: 4301،  ترينتي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161367
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل الكيميائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  تورتوأل، جزر  تاون،  رود  ت�سامربز، �س.ب: 4301،  ترينتي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157816
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خالت ا�سيتات، كيماويات)هيدرات )ماءات( األأملنيوم، يوديد األأملنيوم، 
)مادة  اأمونيا  األأمونيا،  �سب  اأمونيا،  األأمري�سيوم،  األأملنيوم،  �سيليكات 
األدهايد  ن�سادرية،  اأمالح  �سناعية،  ألأغرا�س  متطايرة(  قلوية 
األأمونيوم، اأمالح األأمونيوم، خالت )اأ�سيتات( األأميل، كحول األأميل، 
م�ستح�سرات كيميائية للتحاليل املخربية بخالف امل�ستخدمة لغايات 

اأولية(،  )مادة  حيواين  زألل  ألمائية،  اأمونيا  )اأنهيدريدات(،  ألمائيات  بيطرية،  اأو  طبية 
مانعة  م�ستح�سرات  حيواين،  فحم  احليواين،  الكربون  م�ستح�سرات  حيواين،  كربون 
املراكم،  فـي  الرغوة  لتكون  مانعة  حماليل  للتجمد،  مقاوم  املحركات،  ملربدات  للغليان 
حماليل مانعة لتكون الرغوة فـي البطاريات، مانعات تكون الق�سور، مواد مانعة للخبط 
األأنتيمون،  كربيتيد  األأنتيمون،  اأك�سيد  اأنتيمون،  الداخلي،  األإحرتاق  حمركات  فـي 
هالمي  )غذاء  اأغار  فلكنة)اأغار-  م�سرعات   ،) اخل�سراوات  تربعم  ملنع  م�ستح�سرات 
الفطريات  مبيدات  عدا  زراعية  كيماويات  للخر�سانة،  مل�سقات  البكترييا(،  ألإ�ستنبات 
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للزراعة، زألل يودي، زألل  �سماد  والطفـيليات،  ال�سارة واحل�سائ�س واحل�سرات  واألأع�ساب 
نباتية(، ورق زأليل، كحول، كحول  اأو  اأولية حيوانية  )امللت(، زألل )مواد  املنبت  ال�سعري 
اإثيلي، األدهايدات، مركبات اأجلينات ألأغرا�س �سناعية، مركبات اأجلينات ل�سناعة األأغذية، 
�سناعية،  ألأغرا�س  قلوية  يوديدات  قلويات،  �سناعية،  ألأغرا�س  )اأمونيا(  متطاير  قلي 
قلويات، م�ستح�سرات  اأ�سباه  قلوية،  اأر�سية  فلزات  القلوية،  الفلزات  اأمالح  قلوية،  فلزات 
األومينا، خالت )اأ�سيتات( األأملنيوم، �سب األأملنيوم،  املعادن، �سبة،  كيميائية لت�سهيل �سباكة 
كلوريد األأملنيوم(، م�ستح�سرات بكتريية للتخليل)م�ستح�سرات م�سادة لل�سوا�س بخالف 
النوافذ، حم�س  تلوث زجاج  اأو  لتلطخ  كيماويات م�سادة  املنزلية،  امل�ستخدمة لالأغرا�س 
األأنرتانيليك، اأرغون، زرنيخات الر�سا�س، زرنيخ، حم�س الزرنيخ، راتنجات ا�سطناعية 
غري معاجلة، حمليات ا�سطناعية )م�ستح�سرات كيميائية(، رماد ال�سودا، اأ�ستاتني، وقود 
للمفاعالت النووية، ح�سوات لهياكل ال�سيارات، موائع م�ساعدة ت�ستخدم مع مواد ال�سنفرة، 
م�ستح�سرات بكتريية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية، مبيدات بكترييا التخمر 
للتخليل،  بكتريية  م�ستح�سرات  النبيذ(،  �سنع  فـي  ت�ستخدم  كيميائية  )م�ستح�سرات 
الغرجن  راتنج  وبيطرية،  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  بكتريية  م�ستح�سرات 
)الغرجون، الغرجان( ل�سنع الورني�س(، ا�سيتون خلون،)م�ستح�سرات أل�سقة لل�سمادات 
الباريتا،  ورق  الباريوم،  اأك�سيد  الباريوم،  كربيتات  الباريوم،  مركبات  باريوم،  اجلراحية، 
كربيتات الباريوم، قواعد )م�ستح�سرات كيميائية(، غاألت البزموث القاعدية، بات لدباغة 
تلوين  مغاط�س  غلفنة،  مغاط�س  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  تثبيت  مغاط�س  اجللود، 
)للت�سوير الفوتوغرافـي(، ماء حمم�س ألإعادة �سحن البطاريات، حماليل مانعة لتكون 
للبطاريات  اأمالح  البطاريات،  من  الكربيتات  ألإزالة  �سوائل  البطاريات،  فـي  الرغوة 
م�ستقات  بنتونيت،  البري،  وحفظ  ترويق  مواد  البرية،  حفظ  مواد  بوك�سيت،  الغلفانية، 
البنزويك،  البنزويك، كربيتيد  البنزين، حم�س  اأ�سا�سها  اأحما�س  املثيل،  بنزين  البنزين، 
 ، الق�سدير  كلوريد  ثاين  كيميائية،  ألأغرا�س  ال�سودا  بيكربونات  بركليوم،  املثيل،  بنزول 
م�ستح�سرات تكثيف كيميائية)ثاين كرومات البوتا�سيوم، ثاين كرومات ال�سودا، لوا�سق 
لالإعالنات، مواد رابطة لل�سباكة، حفازات كيميائية حيوية، م�ستح�سرات حيوية )بخالف 
امل�ستخدمة  بخالف  حيوية  ن�سيجية  م�ستنبتات  بيطرية(،  اأو  طبية  لغايات  امل�ستخدمة 
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بزموث  نرتيت  القاعدية،  البزموث  غاألت  بزموث،  دابوق،  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات 
ألأغرا�س كيميائية، �سناج م�سباح ألأغرا�س �سناعية، كيماويات قا�سرة للدهون، كيماويات 
قا�سرة للزيوت، كيماويات قا�سرة للمواد الع�سوية، كيماويات قا�سرة لل�سمع، م�ستح�سرات 
قا�سرة )مزيالت األوان( ألأغرا�س �سناعية، فحم الدم، قما�س الطبعة الزرقاء، ورق الطبعة 
الزرقاء، فحم العظام، بوراك�س، حم�س البوريك ألأغرا�س �سناعية، موائع للمكابح، �سهائر 
تنحي�س، م�ستح�سرات تنحي�س(، م�ستح�سرات تهذيب ت�ستخدم فـي �سناعة الفوألذ)مواد 
ألأغرا�س  األألوان  تن�سيع  كيماويات  والزيوت،  الدهانات  عدا  األأجرية  للمباين  حافظة 
�سناعية، بروم ألأغرا�س كيميائية، نواجت ثانوية من معاجلة احلبوب ألأغرا�س �سناعية، 
�سيزيوم، �سودا مكل�سة، كربيد الكال�سيوم، �سياناميد الكال�سيوم )�سماد(، اأمالح الكال�سيوم، 
كاليفورنيوم، كافور ألأغرا�س �سناعية، ح�سوة لهيكل ال�سيارة، كربيد، كربولينيوم لوقاية 
)للفالتر(،  للمر�سحات  كربون  �سناعية،  ألأغرا�س  الكربون  �سناج  كربون،  النباتات، 
كربونات،  الكربون،  كلوريد  رابع  الكربون،  كربيتيد  احليواين،  الكربون  م�ستح�سرات 
ألأغرا�س  كي�سن  من�سطة،  كربونات  الكربونيك،  )ماءات(  هيدرات  الكربونيك،  حم�س 
قلوية  مواد  كاتت�سو،  حفازات،  )لت�سيم(،  كا�سيوبيوم  األأغذية،  ل�سناعة  كي�سن  �سناعية، 
خالت  �سليلوز،  �سناعية،  ألأغرا�س  كاوية  مواد  �سناعية،  ألأغرا�س  كاوية  �سودا  كاوية، 
)اأ�سيتات( �سليلوز غري معاجلة (، لوا�سق لغايات �سناعية)م�ستقات ال�سليلوز )كيماويات(، 
اإ�سرتات ال�سليلوز ألأغرا�س �سناعية، اأثريات ال�سليلوز ألأغرا�س �سناعية، لوا�سق ألألب�سة 
)فلزات(،  اأ�سمنت  امل�سغوطة،  لالإطارات  لوا�سق  املك�سورة،  املواد  ألإ�سالح  لوا�سق  القدم، 
م�ستح�سرات  والزيوت،  الدهانات  عدا  لالأ�سمنت  حافظة  مواد  )معجونة(،  زيتي  اأ�سمنت 
)حبيبات  للتلبيد  خزفـية  تراكيب  الدهانات،  عدا  املاء  لت�سرب  مانع  األأ�سمنت  جلعل 
تر�سيح،  كو�سط  ت�ستخدم  حبيبية  خزفـية  مواد  خزفـية،  زجاجية  طالءات  وم�ساحيق(، 
�سناعية،  ألأغرا�س  احلبوب  معاجلة  من  ثانوية  نواجت  فنية،  خزفـيات  ل�سناعة  مركبات 
حم�س  للزيوت(،  كيميائية  اإ�سافات  العظام،  فحم  الدم،  فحم  حيواين،  فحم  �سرييوم، 
للورق، مقويات كيميائية  قابلة لالن�سطار، مقويات كيميائية  الزرنيخ)عنا�سر كيميائية 
للمطاط، م�ستح�سرات كيميائية لت�سهيل �سباكة املعادن، م�ستح�سرات كيميائية ألأغرا�س 
علمية )بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية، كوا�سف كيميائية )بخالف امل�ستخدمة 

-181-



اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

لغايات طبية اأو بيطرية(، مواد كيميائية للتحاليل املخربية )بخالف امل�ستخدمة لغايات 
طبية اأو بيطرية(، كيماويات زراعية عدا مبيدات الفطريات واألأع�ساب ال�سارة واحل�سائ�س 
واحل�سرات والطفـيليات، كيماويات للغابات عدا مبيدات الفطريات واحل�سائ�س واحل�سرات 
الكربون  م�ستح�سرات  للمداخن(،  كيميائية  منظفات  �سناعية،  كيماويات  والطفـيليات، 
احليواين)طني اخلزف ال�سيني، كلورات، كلوريدات، كلور، حم�س الكوليك، كرومات، �سب 
ت�سوير  اأفالم  الكروم،  اأك�سيد  اأمالح كرومية،  الكروميك،  الكروم، حم�س  اأمالح  الكروم، 
�سينمائي ح�سا�سة وغري معر�سة، حم�س �سرتيك ألأغرا�س �سناعية، م�ستح�سرات ترويق، 
�سل�سال �سيني، �سل�سال ممدد ألإجراء زراعة مائية للنباتات )ركيزة(، منظفات كيميائية 
للمداخن، قما�س الطبعة الزرقاء، م�ستح�سرات لتوفـري ا�ستهالك الفحم، اأك�سيد كوبلت 
ألأغرا�س �سناعية، كولوديون، كيماويات لتن�سيع األألوان ألأغرا�س �سناعية، اأمالح لتلوين 
املعادن، كيماويات لتن�سيع األألوان ألأغرا�س �سناعية، اأمالح لتلوين املعادن، م�ستح�سرات 
وقود  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  املحركات(،  وقود  اإلى  كيميائية  )اإ�سافات  احرتاق 
للخر�سانة،  مل�سقات  طبيعي،  �سماد  الفونوغراف،  اأ�سطوانات  ل�سنع  املحركات)مركبات 
مواد حافظة للخر�سانة عدا الدهانات والزيوت، كيماويات لتهوية اخلر�سانة، م�ستح�سرات 
تكثيف كيميائية، كيماويات ملنع التكثيف، م�ستح�سرات حتفـيز الطهي ألأغرا�س �سناعية، 
م�ستح�سرات مانعة لغليان مربدات املحركات، مربدات ملحركات املركبات، كربيتات النحا�س 
)الزاج(، م�ستح�سرات اأكالة، زبدة الطرطري ألأغرا�س كيميائية، زبدة الطرطري ألأغرا�س 
األدهايد  كيميائية،  ألأغرا�س  كريو�سوت  األأغذية،  ل�سناعة  الطرطري  زبدة  �سناعية، 
امل�ستخدمة  الكروتونيك، م�ستح�سرات تربيد، م�ستنبتات كائنات ع�سوية دقيقة بخالف 
كلوريد  رابع  املدبوغ(  اجللد  لتجهيز  م�ستح�سرات  كوريوم،  وبيطرية،  طبية  لغايات 
�سيانيدات )برو�سياتات(، حماليل للطباعة  األ�سيتيلني)م�ستح�سرات لتجهيز اجللود، 
الزرقاء الداكنة، �ساميني، م�ستح�سرات مانعة لتكون الرطوبة فـي املباين، عدا الدهانات، 
ألأغرا�س  األوان  مزيالت  املحركات،  فـي  املرت�سب  الكربون  ألإزالة  كيميائية  م�ستح�سرات 
عمليات  فـي  لال�ستعمال  ال�سحوم  اإزالة  م�ستح�سرات  النباتات،  اأوراق  مزيالت  �سناعية، 
الت�سنيع، م�ستح�سرات ألإزالة ال�سمغ، م�ستح�سرات جتفـيف ألأغرا�س �سناعية، اإ�سافات 
منظفة اإلى البنزين، منظفات ت�ستخدم فـي عمليات الت�سنيع، مظهرات فوتوغرافـية، �سمغ 
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الدك�سرتين الن�سوي، م�ستح�سرات ت�سخي�س بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية، 
ثاين  البوتا�سيوم،  اأك�ساألت  ثاين  ديازو،  ورق  دياتومي،  تراب  �سناعية،  ألأغرا�س  ديا�ستاز 
الق�سور(، �سماد  التيتانيوم ألأغرا�س �سناعية، مزيالت  اأك�سيد  الهيدروجني، ثاين  اأك�سيد 
يورانيوم،  وللف�سل،  الل�سق  ألإزالة  م�ستح�سرات  الغراء،  ألإزالة  حيواين)م�ستح�سرات 
من  للوقاية  كيماويات  املركبات،  ملحركات  مربدات  للورني�س،  مذيبات  اليورانيوم،  اأك�سيد 
مر�س الكروم، خل اخل�سب )حم�س البريولغني�س(، كحول خمري، ف�سكوز، زاج، مادة قلوية 
متطايرة )اأمونيا( ألأغرا�س �سناعية، م�سرعات فلكنة، م�ستح�سرات فلكنة، لوا�سق بالط 
اجلدران، لوا�سق لورق اجلدران، م�ستح�سرات ألإزالة ورق اجلدران، ماء حمم�س ألإعادة 
كيماويات  ثقيل،  ماء  للذوبان(،  قابل  )زجاج  مائي  زجاج  مقطر،  ماء  البطاريات،  �سحن 
لتنقية املاء، ماء البحر )ألأغرا�س �سناعية(، كيماويات جلعل األأ�سمنت مانع لت�سرب املاء، 
عدا الدهانات، كيماويات جلعل اجللد املدبوغ مانع لت�سرب املاء(، فـيتامينات لال�ستخدام فـي 
ال�سناعة الغذائية)كيماويات مانعة لنفاذ املاء فـي الن�سيج، م�ستح�سرات ألإزالة ع�سر املاء، 
ت�ستخدم  واقية  غازات  حلام،  كيماويات  لل�سمع،  قا�سرة  كيماويات  ال�سجر،  لتطعيم  �سمع 
فـي  ت�ستخدم  الق�سارة، م�ستح�سرات ترطيب  فـي  ت�ستخدم  للحام، م�ستح�سرات ترطيب 
كيميائية  م�ستح�سرات  الن�سيج،  �سناعة  فـي  ت�ستخدم  ترطيب  م�ستح�سرات  ال�سباغة، 
للوقاية من لفحة احلنطة )التكدر(، م�ستح�سرات كيميائية للوقاية من تكدر احلنطة، 
كيماويات م�سادة لتلطخ اأو تلوث زجاج النوافذ، كيماويات لتخمري النبيذ، مروقات للنبيذ، 
اخل�سب،  لب  اخل�سب،  كحول  تقطري  من  ناجتة  م�ستح�سرات  اخل�سب،  كحول  وذرايت، 
اإك�س  باأ�سعة  ت�سوير  اأفالم  زينون،  البريولغني�س(،  اخل�سب )حم�س  للدباغة، خل  خ�سب 
النووية)م�ستتات  للمفاعالت  وقود  زركونيا(،  اإتريوم،  اإيرتبيوم،  معر�سة،  وغري  ح�سا�سة 
�سناعية،  ألأغرا�س  دولوميت  مقطر،  ماء  بال�ستيكية،  �ستاتات  البرتول،  م�ستتات  الزيت، 
م�ستح�سرات لتهيئة وجتهيز املن�سوجات، كيماويات لدباغة اجللود، مواد لدباغة اجللود 
اأك�سيد  اإلى طني احلفر، جليد جاف )ثاين  اإ�سافات كيميائية  الزيوت، طني احلفر،  عدا 
الكربون(، دي�سربوزيوم، تراب دياتومي، تراب للزراعة، اأكا�سيد العنا�سر األأر�سية الفلزية، 
اأكا�سيد العنا�سر األأر�سية النادرة، مواد هالمية للرحالن الكهربائي بخالف امل�ستخدمة 
ألأغرا�س طبية اأو بيطرية، ملينات ألأغرا�س �سناعية، م�ستحلبات، م�ستحلبات فوتوغرافـية، 
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لتلوين  كيماويات  للمينا،  مكمدات  األأ�سباغ،  عدا  املينا،  ل�سناعة  كيميائية  م�ستح�سرات 
بخالف  ت�سخي�س  م�ستح�سرات  املحركات(،  مربدات  غليان  ملنع  م�ستح�سرات  املينا، 
املحركات،  فـي  املرت�سب  الكربون  ألإزالة  بيطرية)كيماويات  او  طبية  لغايات  امل�ستخدمة 
مربدات ملحركات املركبات، م�ستح�سرات اإنزميية ألأغرا�س �سناعية، م�ستح�سرات اإنزميية 
ل�سناعة األأغذية، اإنزميات ألأغرا�س �سناعية، اإنزميات ل�سناعة األأغذية، راتنجات اإبوك�سية 
غري معاجلة، اإربيوم، اإ�سرتات، اإيثان، اأثريات، كحول اإثيلي، اإثيل األأثري، يوروبيوم، مبادألت 
اأيونية )كيماويات(، �سل�سال ممدد ألإجراء زراعة مائية للنباتات )ركيزة(، مركبات ألإطفاء 
للدهون،  قا�سرة  كيماويات  املن�سوجات،  على  ت�ستخدم  للتلوث  مانعة  كيماويات  احلريق، 
خمائر  كيميائية،  ألأغرا�س  خمائر  النبيذ،  لتخمري  ت�ستخدم  كيماويات  دهنية،  اأحما�س 
حليب ألأغرا�س كيميائية، خمائر حليب ألأغرا�س �سناعية، خمائر حليب ل�سناعة األأغذية، 
فـريميوم، فرو�سيانيدات(، حم�س التنيك )األواح للت�سوير احلديدي )للت�سوير الفوتوغرافـي(، 
اأ�سمدة، م�ستح�سرات ت�سميد، ح�سوات لهياكل ال�سيارات، ح�سوات لهياكل ال�سيارات، ح�سوات 
غري  ح�سا�سة  �سينمائي  ت�سوير  اأفالم  الغابات(،  زراعة  فـي  )ت�ستخدم  األأ�سجار  لتجاويف 
معر�سة، اأفالم ح�سا�سة غري معر�سة، اأفالم ت�سوير باأ�سعة اإك�س ح�سا�سة وغري معر�سة، 
تر�سيح  مواد  معدنية(،  )مواد  تر�سيح  مواد  كيميائية(،  )م�ستح�سرات  تر�سيح  مواد 
)بال�ستيك غري معالج(، مواد تر�سيح )مواد نباتية(، مواد خزفـية حبيبية ت�ستخدم كو�سط 
تر�سيح، م�ستح�سرات تر�سيح ل�سناعة امل�سروبات، م�ستح�سرات لرتويق الع�سري، مروقات 
الفوألذ، مركبات ألإطفاء احلريق،  للنبيذ، م�ستح�سرات تهذيب ت�ستخدم فـي �سناعة 
م�ستح�سرات م�سادة للنار(، اأحما�س العف�سة اجلوزية)اأ�سمدة من وجبات ال�سمك، عنا�سر 
تثبيت  مغاط�س  النووية،  للطاقة  لالن�سطار  قابلة  مواد  لالن�سطار،  قابلة  كيميائية 
م�ستح�سرات  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  تثبيت  حماليل  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير 
لالإ�ساءة الوما�سة، ملبدات، دقيق ألأغرا�س �سناعية، مواد حافظة للزهور، زهور كربيت 
ألأغرا�س كيميائية، مائع للمقود األآيل، مائع لنقل احلركة، موائع للمكابح، موائع للدارات 
الهيدرولية، موائع م�ساعدة ت�ستخدم مع مواد ال�سنفرة، فلور، مركبات الفلور�سبار، �سهائر 
ألألب�سة  ل�ساق  الغذائية،  املواد  حلفظ  كيميائية  مواد  بالق�سدير،  حلام  �سهائر  تنحي�س، 
والطفـيليات،  واحل�سرات  واحل�سائ�س  الفطريات  مبيدات  عدا  للغابات  كيماويات  القدم، 
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األدهايد فورميك ألأغرا�س كيميائية، م�ستح�سرات قولبة لل�سباكة(،  حم�س الفورميك، 
مركبات كيميائية مقاومة للحم�س)رمل لل�سباكة، فران�سيام، كيماويات ل�سنفرة الزجاج، 
هرمونات لت�سريع ن�سج الفواكه، وقود للمفاعالت النووية، م�ستح�سرات لتوفـري اإ�ستهالك 
القما�س،  لق�سر  م�ستح�سرات  الن�سيج،  �سناعة  فـي  ي�ستخدم  ق�سار  تراب  الوقود، 
مبيدات  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الن�سيج،  �سناعة  فـي  امل�ستخدمة  الق�سارة  م�ستح�سرات 
احلرب،  ل�سناعة  الغاليك  حم�س  القاعدية،  البزموث  غاألت  غادولينيوم،  الفطريات، 
غاليوم، اأحما�س العف�سة اجلوزية، حم�س التنيك، مغاط�س غلفنة، م�ستح�سرات غلفنة، 
غامبري، دافعات غازية للرذاذات، م�ستح�سرات لتنقية الغاز، غازات واقية ت�ستخدم للحام، 
غازات م�سلدة ألأغرا�س �سناعية، اإ�سافات منظفة اإلى البنزين، جيالتني )هالم( ألأغرا�س 
�سناعية، جيالتني )هالم( للت�سوير الفوتوغرافـي(، �سابون معدين لغايات �سناعية)زيوت 
لدباغة  زيوت  ال�سناعة،  جمال  فـي  املدبوغ  اجللد  لتهيئة  زيوت  املدبوغ،  اجللد  لتجهيز 
)الزيتيك(،  األأولييك  حم�س  الزيوت،  لف�سل  كيماويات  الطعام،  حلفظ  زيوت  اجللود، 
اأوليفـني )م�ستح�سرات كيميائية(، مكمدات للمينا اأو الزجاج، كيماويات قا�سرة ع�سويا، 
الدهانات،  لت�سنيع  كيميائية  م�ستح�سرات  اأك�سجني،  األأك�ساليك،  حم�س  اأوك�ساألت، 
كلوريدات البالديوم، عجينة الورق، لوا�سق لورق اجلدران، ورق ديازو، خث )�سماد(، اأوعية 
)للت�سوير  بكتني  األأغذية،  ل�سناعة  بكتني  ال�سناعية،  لالأغرا�س  بكتني  للب�ستنة،  خث 
حم�س  بريكربيتات،  بريكلورات،  بريكربونات،  ال�سودا،  بريبورات  الفوتوغرافـي(، 
البريكربيتيك، م�ستتات البرتول، فـينول ألأغرا�س �سناعية، مركبات لت�سنيع اأ�سطوانات 
الفونوغراف، م�ستح�سرات لتجديد اأ�سطوانات الفونوغراف، ف�سفات )�سماد(، ف�سفاتيدات، 
فوتوغرافـية،  فوتوغرافـية، م�ستحلبات  ف�سفور(، ملبدات)مظهرات  الف�سفوريك،  حم�س 
ورق فوتوغرافـي، حم�س�سات فوتوغرافـية، م�ستح�سرات كيميائية ت�ستخدم فـي الت�سوير 
ال�سدة  لقيا�س  ورق  الفوتوغرافـي،  الت�سوير  فـي  ت�ستخدم  اختزال  عوامل  الفوتوغرافـي، 
ال�سوئية، األواح ح�سا�سة لل�سوء، حم�س البكريك، م�ستح�سرات كيميائية لت�سنيع األأ�سباغ، 
�ستاتات بال�ستيكية، بال�ستيك غري معالج،  النباتات، ملدنات،  لتنظيم منو  م�ستح�سرات 
حالألت لدنة، األواح ح�سا�سة لطباعة األأوف�ست، األواح ح�سا�سة لل�سوء، األواح فوتوغرافـية 
ح�سا�سة، بلوتونيوم، مواد ألإزالة اللمعان، بولونيوم، بوتا�س، ماء البوتا�س، بوتا�سيوم، ثاين 
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اأك�ساألت البوتا�سيوم، دقيق بطاطا ألأغرا�س �سناعية، اأوعية خث للب�ستنة، تربة تاأ�سي�س، 
مائع للمقود األآيل(، بنزول املثيل)برا�سودمييوم، اأمالح معادن نفـي�سة ألأغرا�س �سناعية، 
عدا  لالإ�سمنت  حافظة  مواد  والزيوت،  الدهانات  عدا  األآجرية  للمباين  حافظة  مواد 
الدهانات والزيوت، مواد حافظة للخر�سانة عدا الدهانات والزيوت، مواد حافظة للزهور، 
مواد حافظة للم�ستح�سرات ال�سيدألنية، مواد حافظة للقرميد عدا الدهانات والزيوت، 
مواد حافظة للبناء عدا الدهانات والزيوت، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، اأمالح 
حفظ بخالف امل�ستخدمة للمواد الغذائية، األواح ح�سا�سة لطباعة األأوف�ست، بروميثيوم، 
بروتاكتنيوم، غازات واقية ت�ستخدم للحام، بروتني )مادة اأولية(، بر�سييت، عجينة الورق، 
الزيوت،  لتنقية  كيماويات  تنقية،  م�ستح�سرات  الغاز،  لتنقية  م�ستح�سرات  اخل�سب،  لب 
حم�س  بايروغالك،  دياتومي)حم�س  تراب  الزجاج(،  معجونة  املاء،  لتنقية  كيماويات 
امل�سعات  لتنظيف  كيماويات  �سناعية،  ألأغرا�س  كربات�سو  اخل�سب(،  )خل  بارولغنيا�س 
من  اأمالح  ريدون،  علمية،  ألأغرا�س  ريديوم  علمية،  ألأغرا�س  م�سعة  عنا�سر  احلرارية، 
الفلزات األأر�سية النادرة، اأكا�سيد العنا�سر األأر�سية النادرة، ورق كا�سف، كوا�سف كيميائية 
البطاريات،  �سحن  ألإعادة  حمم�س  ماء  بيطرية،  اأو  طبية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف 
الت�سوير  فـي  ت�ستخدم  اختزال  عوامل  الفونوغراف،  اأ�سطوانات  لتجديد  م�ستح�سرات 
لتجديد  كيماويات  اللمعان،  ألإزالة  مواد  تربيد،  م�ستح�سرات  مربدات،  الفوتوغرافـي، 
اجللد املدبوغ، م�ستح�سرات لتجديد اأ�سطوانات الفونوغراف، مركبات ألإ�سالح األإطارات، 
راتنجات اإكريلية غري معاجلة، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة(، زيوت لتجهيز اجللد 
اإبوك�سية غري معاجلة، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، رينيوم، ملح  املدبوغ)راتنجات 
ملح  �سكرين،  اجلوارب،  لن�سل  مانعة  مواد  روبيديوم،  للمطاط،  حافظة  مواد  �سخري، 
حفظ  اأمالح  البوتا�سيوم،  نرتات  ال�سالي�سيليك،  حم�س  الن�سادر،  ملح  كحوألت  الن�سادر، 
اأمالح  البوتا�سيوم،  نرتات  خام،  ملح  الغذائية،  املواد  حلفظ  امل�ستخدمة  بخالف 
)م�ستح�سرات كيميائية(، اأمالح )اأ�سمدة(، اأمالح لتلوين املعادن، اأمالح للخاليا الغلفانية، 
اأمالح ألأغرا�س �سناعية، اأمالح الفلزات األأر�سية النادرة، اأمالح الفلزات القلوية، اأمالح 
التبغ،  لتح�سري  �سل�سة  �سباكة،  رمل  �ساماريوم،  �سناعية،  ألأغرا�س  نفـي�سة  معادن 
البحر  ماء  �سكانديوم،  منزلية،  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  الق�سور  ألإزالة  م�ستح�سرات 
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)ألأغرا�س �سناعية(، طحالب بحرية )اأ�سمدة(، حم�س ال�سبا�سيك(، اأمالح الكال�سيوم)ليثيم، 
البلورية،  املغن�سيوم  كربونات  )كا�سيوبيوم(،  لوتي�سيم  رمل طيني،  ال�سم�س،  عباد  ورق 
كربونات املغني�سيوم، كلوريد املغني�سيوم، مائع مغنطي�سي ألأغرا�س �سناعية، زألل ال�سعري 
املنبت )امللت(، منغنات، ثاين اأك�سيد املنغنيز، حلاء القرام ألأغرا�س �سناعية، �سماد للزراعة، 
مادة حافظة للمباين عدا الدهانات والزيوت، �سمغ م�سطكاوي للجلد املدبوغ، �سمغ 
م�سطكاوي لالإطارات، �سمغ م�سطكاوي لتطعيم ال�سجر، م�ستح�سرات كيميائية لتدخني 
اللحوم، مطريات حلوم ألأغرا�س �سناعية، اأك�سيد الزئبق، زئبق، اأمالح الزئبق، م�ستح�سرات 
املك�سورة)مواد  املواد  ألإ�سالح  الفلزية(لوا�سق  األأر�سية  العنا�سر  اأكا�سيد  املعادن،  لتلدين 
هالمية للرحالن الكهربائي بخالف امل�ستخدمة ألأغرا�س طبية اأو بيطرية، جينات بذور 
لالإنتاج الزراعي، مممت�سة ال�سوائب )مواد فعالة كيميائيا(، مكمدات للزجاج، م�ستح�سرات 
ملنع تلطخ الزجاج، زجاج مائي )زجاج قابل للذوبان(، كيماويات ل�سنفرة الزجاج، كيماويات 
�سناعية،  ألأغرا�س  غلوكوز  خزفـية،  زجاجية  طالءات  الزجاج،  معجونة  الزجاج،  لتلوين 
ألأغرا�س  جلوتني  �سناعية،  ألأغرا�س  غراء  غلوكو�سيدات،  األأغذية،  ل�سناعة  غلوكوز 
اأو  امل�ستخدم للقرطا�سية  األأغذية، جلوتني )غراء( عدا  �سناعية، جلوتني ل�سناعة 
لالأغرا�س املنزلية، م�ستح�سرات غروية لربط ال�سجر، م�ستح�سرات غروية لتطعيم 
ال�سجر، غلي�سريدات( اأك�سيد الكروم)غلي�سرين ألأغرا�س �سناعية، غليكول، اأثري الغليكول، 
اأمالح الذهب، �سمغ م�سطكاوي لتطعيم ال�سجر، �سمع لتطعيم ال�سجر، غرافـيت ألأغرا�س 
�سناعية، م�ستح�سرات اإزالة ال�سحوم ت�ستخدم فـي عمليات الت�سنيع، م�ستح�سرات لف�سل 
�سناعية،  ألأغرا�س  عربي  �سمغ  غوانو،  النباتات،  منو  لتنظيم  م�ستح�سرات  ال�سحوم، 
مذيبات ال�سمغ، �سمغ الكثرياء امل�ستخدم فـي ال�سناعات، �سمغ )مواد أل�سقة( عدا ما كان 
الورني�س،  ل�سنع  الغرجان(  )الغرجون،  الغرجن  راتنج  منزلية،  اأو  قرطا�سية  ألأغرا�س 
هومليام،  هيليم،  ثقيل،  ماء  اجلري،  حجر  لتق�سية  مواد  املعادن،  لتق�سية  م�ستح�سرات 
هرمونات لت�سريع ن�سج الفواكه، كيماويات للب�ستنة عدا مبيدات الفطريات واحل�سائ�س 
للدارات  موائع  )هيدرات(،  مائيات  �سطحي،  دبايل  �سماد  دبال،  والطفـيليات،  واحل�سرات 
كلورات  الزرقاء)هيدرازين،  الطبعة  قما�س  الهيدرولية(،  للدارات  �سوائل  الهيدرولية، 
اأك�سيد  فوق  هيدروجني،  الهيدروفلوريك،  حم�س  الهيدروكلوريك،  حم�س  مائية، 
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)ثاين  جاف  جليد  )هيبوكربيتات(،  هيبو�سلفـيتات  ال�سودا،  هيبوكلوريت  الهيدروجني، 
اأك�سيد الكربون(، كيماويات لت�سريب اجللد املدبوغ، كيماويات لت�سريب الن�سيج، كيماويات 
املبيدات  اإلى  اإ�سافات كيميائية  الداخلية لالإطارات،  األأنابيب  �سناعية، مركبات ألإ�سالح 
احل�سرية، مواد مانعة للخبط فـي حمركات األحرتاق الداخلي، حم�س يودي، يود ألأغرا�س 
كيميائية، يود ألأغرا�س �سناعية، زألل يودي، اأمالح يودية، مبادألت اأيونية )م�ستح�سرات 
اأو  القرطا�سية  لالأغرا�س  امل�ستخدم  بخالف  ال�سمك  غراء  احلديد،  اأمالح  كيميائية(، 
املنزلية، نظائر ألأغرا�س �سناعية، كينايت، كاولني، كيتونات، تراب نقاعي، كربتون، حام�س 
الباريوم)ألكتوز  األأغذية(، كربيتات  اللبنيك، ألكتوز ألأغرا�س �سناعية، ألكتوز ل�سناعة 
زرنيخات  الر�سا�س،  )اأ�سيتات(  خالت  ألنثنوم،  �سناعية،  ألأغرا�س  �سناج  خام(،  )مادة 
املدبوغ،  للجلد  غراء  املدبوغ،  اجللد  لتجهيز  م�ستح�سرات  الر�سا�س،  اأك�سيد  الر�سا�س، 
اجللد  لت�سريب  كيماويات  اجللود،  لدباغة  كيماويات  املدبوغ،  للجلد  م�سطكاوي  �سمغ 
املدبوغ، كيماويات لتجديد اجللد املدبوغ، كيماويات جلعل اجللد املدبوغ مانع لت�سرب املاء، 
لي�سيثني ألأغرا�س �سناعية، لي�سيثني ل�سناعة األأغذية، لي�سيثني )مادة خام(، م�ستح�سرات 
الكل�س،  كلوريد  الكل�س،  كربونات  الكل�س،  )اأ�سيتات(  خالت  العد�سات،  )تبقع(  تلطخ  ملنع 
من  الكربيتات  ألإزالة  �سوائل  اجلري،  حجر  لتق�سية  مواد  )�سماد(،  نيرتوجيني  كل�س 
البطاريات، �سوائل ألإزالة الكربيتات من البطاريات، كيماويات مميعة للن�سا )عوامل ألإزالة 
الغراء(، ليثيا )اأك�سيد الليثيم(، اخلاليا اجلذعية ألأغرا�س اأخرى غري األأغرا�س الطبية 
اأو البيطرية)مواد حافظة للبذور، �سلنيوم، ورق تلقائي التلون )للت�سوير الفوتوغرافـي(، 
قما�س ح�سا�س للت�سوير الفوتوغرافـي، اأفالم ح�سا�سة وغري معر�سة، ورق ح�سا�س، األواح 
فوتوغرافـية،  حم�س�سات  األأوف�ست،  لطباعة  ح�سا�سة  األواح  ح�سا�سة،  فوتوغرافـية 
م�ستح�سرات للف�سل واإزالة األإلت�ساق )اإزالة الغراء(، �سليكات، �سيليكات، �سيليكون، نرتات 
الف�سة، حماليل ملح الف�سة للطالء بالف�سة، تراكيب خزفـية للتلبيد )حبيبات وم�ساحيق(، 
مادة غروية للتهذيب والتح�سري، م�ستح�سرات لتغرية ال�سطوح، م�ستح�سرات لتنظيف 
اجللود، مواد لدباغة اجللود عدا الزيوت، خبث )�سماد(، م�ستح�سرات كيميائية لتدخني 
اللحوم، �سابون معدين ألأغرا�س �سناعية، رماد ال�سودا، �سودا مكل�سة، �سوديوم، اأمالح 
ألإزالة  كيميائية)م�ستح�سرات  لغايات  كريو�سوت  كيميائية(،  )م�ستح�سرات  ال�سوديوم 
ع�سر املاء، كيماويات لتكييف الرتبة، كيماويات حلام، �سهائر حلام، غازات م�سلدة ألأغرا�س 
بلخ�س  احلما�س،  ملح  زراعية،  اأو  �سناعية  ألأغرا�س  �سناج  للورني�س،  مذيبات  �سناعية، 
)�سبينل( )م�ستح�سرات كيميائية(، حم�س الكلوردريك، كحوألت اخلل )حم�س األأ�سيتيك 
املخفف(، كيماويات لتلوين املينا والزجاج، كيماويات مانعة لالإ�سطباغ اأو التبقع ت�ستخدم 
لغايات  امل�ستخدم  بخالف  )أل�سق(  ن�سا  معجون  �سناعية،  ألأغرا�س  ن�سا  األأقم�سة،  على 
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قرطا�سية اأو منزلية، مادة غروية ن�سوية )م�ستح�سرات كيميائية(، كيماويات مميعة للن�سا 
ت�سنيع  فـي  ت�ستخدم  تهذيب  م�ستح�سرات  األإ�ستياريك،  حم�س  للغراء(،  مزيلة  )عوامل 
الفوألذ، خاليا جذعية بخالف امل�ستخدمة ألأغرا�س طبية اأو بيطرية، مواد مانعة لن�سل 
تربة  بدون  لال�ستنماء  حتتية  معالج)طبقات  غري  بال�ستيك  �سرتن�سيوم(،  اجلوارب، 
اأثري  اأحما�س الكربيتونيك، كربيت، حم�س الكربيتيك،  )زراعة(، كربيتات، كربيتيدات، 
الكربيتيك، حم�س الكربيتوز، �سماق ي�ستخدم فـي الدباغة، �سوبرف�سفات )اأ�سمدة(، عوامل 
حمليات  اجلراحية،  لل�سمادات  أل�سقة  م�ستح�سرات  �سطحية،  فاعلية  ذات  كيميائية 
ا�سطناعية )م�ستح�سرات كيميائية(، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، تالك )�سليكات 
دقيق  للدباغة،  خ�سب  للدباغة،  مواد  تنني،  التنيك،  حم�س  للدباغة،  حلاء  املغني�سيوم(، 
حم�س  �سيدألنية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف  طرطري  �سناعية،  ألأغرا�س  التابيوكا 
للتوتر  فاعلة  عوامل  املعادن،  ل�سقي  م�ستح�سرات  تلوريوم،  تكني�سيوم،  الطرطريك، 
الن�سيج،  لتن�سيع  كيماويات  كلوريدات،  رابع  كيميائي،  كا�سف  ورق  تربيوم،  ال�سطحي، 
م�ساعدة  موائع  الن�سيج(،  فـي  املاء  لنفاذ  مانعة  كيماويات  الن�سيج،  لت�سريب  كيماويات 
ت�ستخدم مع مواد ال�سنفرة)ثاليوم، ثيوكربانيليد، ثوريوم، مركبات للت�سليك اأو الت�سنني، 
ألإ�سالح  مركبات  والزيوت،  الدهانات  عدا  البالط  اأو  للقرميد  حافظة  مواد  ثوليوم، 
األإطارات، �سمغ م�سطكاوي لالإطارات، تايتنايت، ثاين اأك�سيد التيتانيوم ألأغرا�س �سناعية، 
الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  تلوين  مغاط�س  توليول،  تولوين،  التبغ،  لتح�سري  �سل�سة 
اأمالح تلوين )للت�سوير الفوتوغرافـي(، معادألت )حميدات( الغازات ال�سامة، م�ستح�سرات 
من العنا�سر النادرة للنباتات، �سمغ الكثرياء امل�ستخدم فـي ال�سناعات، مائع لنقل احلركة، 
ال�سجر،  لربط  غروية  م�ستح�سرات  الغابات(،  فـي  )ت�ستخدم  ال�سجر  لتجاويف  ح�سوات 
األإطارات،  ألإ�سالح  مركبات  التنغ�ستيك،  حم�س  ال�سجر،  لتطعيم  غروية  م�ستح�سرات 
�سمغ م�سطكاوي لالإطارات، عوامل ألإزالة الغراء )م�ستح�سرات كيميائية مميعة للن�سا(، 
فلزات،  اأ�سباه  املعادن،  ل�سقي  م�ستح�سرات  املعادن،  لتق�سية  بريكربونات)م�ستح�سرات 
فلزات قلوية، فلزات اأر�سية قلوية، مثان، بنزين املثيل، بنزول املثيل، اأيرث املثيل، م�ستنبتات 
كائنات  وبيطرية، م�ستح�سرات  لغايات طبية  امل�ستخدمة  دقيقة بخالف  كائنات ع�سوية 
حية دقيقة بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية وبيطرية، م�ستح�سرات كيمائية ملنع العفن 
للمفاعالت  مهدئة  مواد  معدنية،  اأحما�س  كيميائية،  ألأغرا�س  حليب  خمائر  الفطري، 
ترطيب  م�ستح�سرات  الق�سارة،  فـي  ت�ستخدم  )تبليل(  ترطيب  م�ستح�سرات  النووية، 
�سناعة  فـي  ت�ستخدم  )تبليل(  ترطيب  م�ستح�سرات  ال�سباغة،  فـي  ت�ستخدم  )تبليل( 
لنخر  اأحما�س  القوالب،  حترير  م�ستح�سرات  لل�سباكة،  قولبة  م�ستح�سرات  الن�سيج، 
املعادن(، مواد للدباغة)اإ�سافات كيميائية اإلى وقود املحركات، م�ستح�سرات قولبة لل�سباكة، 
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نفثالني،  الع�سري،  لرتويق  م�ستح�سرات  احلفر،  طني  القوالب،  حترير  م�ستح�سرات 
النرتات،  ورق  اليورانيوم،  نرتات  ال�سامة،  الغازات  معادألت  نبتونيوم،  نيون،  نيودمييوم، 
كيميائية،  ألأغرا�س  بزموث  نرتيت  النرتيك،  اأك�سيد  اأول  النرتيك،  حم�س  نرتات، 
نيرتوجني، اأ�سمدة نيرتوجينية، كل�س نيرتوجيني )�سماد(، اأك�سيد النيرتوز، مواد مهدئة 
التخمر )م�ستح�سرات  العف�سة اجلوزية، مبيدات بكترييا  اأحما�س  النووية،  للمفاعالت 
مواد  الزيت،  م�ستتات  زيتي،  ا�سمنت  معجونة  النبيذ(،  حت�سري  فـي  ت�ستخدم  كيميائية 
ا�سطناعية ألمت�سا�س الزيت، كيماويات قا�سرة للزيوت، كيماويات منقية الزيوت، اإ�سافات 
كيميائية للزيوت(، م�ستح�سرات احرتاق اإ�سافات كيميائية اإلى وقود املحركات،)الكيماويات 
الزراعة  فـي  وكذلك  الفوتوغرافـي  والت�سوير  العلمي  والبحث  ال�سناعة  فـي  امل�ستخدمة 
والب�ستنة وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة، بال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، 
املواد  حلفظ  كيميائية  مواد  املعادن،  وحلام  �سقي  م�ستح�سرات  النـريان،  اإخماد  مركبات 
الغذائية، مواد دبـاغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة، موائع م�ساعدة ت�ستخدم مع 
مواد ال�سنفرة، مواد ت�سنيعية ألمت�سا�س الزيت، م�سرعات فلكنة، ماء حمم�س ألإعادة 
�سحن البطاريات، خالت )اأ�سيتات( األأملنيوم، خالت )اأ�سيتات( �سليلوز غري معاجلة، خالت 
)اأ�سيتات( )كيماويات(، اأنهيدريد اخلليك، م�ستح�سرات بكتريية للتخليل، اأ�ستون )خلون(، 
للمــواد  امل�ستخدمــة  بخــالف  اأمــالح حفــظ  األأ�سيتيلــني(،  كلوريــد  رابع  اأ�سيتيلني، 
الغذائية)مركبات كيميائية مقاومة للحم�س، اأحما�س، ماء حمم�س ألإعادة �سحن املراكم، 
ماء حمم�س ألإعادة �سحن البطاريات، راتنجات اأكريلية غري معاجلة، اأكتينيوم، كربونات 
اإ�سافات  احلفر،  طني  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  للزيوت،  )كيميائية(  اإ�سافات  من�سطة، 
اإ�سافات  احل�سرات،  مبيدات  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  الفطريات،  مبيدات  اإلى  كيميائية 
م�ستح�سرات  )البرتول(،  البنزين  اإلى  منظفة  اإ�سافات  املحركات،  وقود  اإلى  كيميائية 
أل�سقة لل�سمادات اجلراحية، لوا�سق لالإعالنات، لوا�سق ألأغرا�س �سناعية، لوا�سق لورق 

اجلدران، لوا�سق لبالط اجلدران، دافعات غازية للرذاذ(.
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157820

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ومكائن  حمركات  اآلية،  وعدد  الفوألذية)اآألت  امل�سنوعات  حموألت 

)عدا ما كان منها للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 

يدار  ما  )عدا  زراعية  معدات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  )عدا 

اأربطة  باألأ�سيتيلني،  تنظيف  اأجهزة  اأوتوماتية،  بيع  اآألت  البي�س،  تفقي�س  اأجهزة  باليد(، 

أل�سقة للبكرات، اأوعية �سرف لالأ�سرطة الال�سقة )اآألت(، اآألت ت�سنيع امل�سروبات الغازية، 

اأجهزة ت�سنيع املياه الغازية، م�سخات تهوية ألأحوا�س تربية األأحياء املائية، اأجهزة تهوية، 

مكثفات هوائية، حمركات جوية، حمركات طائرات، اأجهزة تقليب، رافعات زراعية، معدات 

زراعية عدا ما يدار باليد، اآألت زراعية، فرا�سي هوائية للتلوين، مكثفات هوائية، و�سائل 

ذات و�سائد هوائية لنقل األأحمال، حمركات للمركبات احلوامة(، م�سخات تهوية ألأحوا�س 

مولدات  الهواء،  �سفط  اآألت  للمراآب(،  )تراكيب  هوائية  املائية)م�سخات  األأحياء  تربية 

لالآألت،  لالحتكاك  مقاومة  من�سات  لالآألت،  لالحتكاك  مقاومة  حمامل  املرتدد،  التيار 

اأدوات �سد التلوث للمحركات واملكائن، وقاء الرت�س )اأجزاء اآألت(، م�سخات تهوية ألأحوا�س 

تربية األأحياء املائية، مرذاذات )اآألت(، مرا�سي اآلية لغايات بحرية، حماور دواليب األآألت، 

اأكيا�س املكان�س الكهربائية، حلقات كريات املحامل، حمامل كريات، اأربطة أل�سقة للبكرات، 

نقل  ألأعمدة  حمامل  املحامل،  لكريات  حلقات  لالآألت،  ارتكاز  كتائف  �ساللية،  مكاب�س 

احلركة، حمامل )اأجزاء اآألت(، خفاقات كهربائية، اآألت خفق، اأجهزة ل�سحب البرية حتت 

�سيور  الكهربائية،  للمولدات  �سيور  بال�سيور،  ناقالت  نفخ،  اآألت  برية،  ال�سغط، م�سخات 

اآألت  ثني،  اآألت  واملكائن،  للمحركات  تقليب)�سيور  اأجهزة  لالآألت(،  �سيور  للناقالت، 

كهروميكانيكية لتح�سري امل�سروبات، اآألت جتميع الدراجات الهوائية، مولدات للدراجات 
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الهوائية، اأجهزة لربط التنب، اآألت ت�سنيع القار، حامالت ري�س املراوح )اأجزاء اآألت(، اآألت 

خالطات  اآألت(،  )اأجزاء  املراوح  ري�س  الق�س،  قطاعات  �سفرات  ال�سفرات،  )�سحذ(  �سن 

ونقل  وت�سريف  ل�سغط  نفخ  اآألت  نفخ،  اآألت  نفخ،  مكائن  املنزلية،  لالأغرا�س  كهربائية 

الغازات، اآألت نفخ ل�سغط و�سفط ونقل احلبوب، مكائن للقوارب، حمركات للقوارب، بكرات 

ألأنوال احلياكة، جممعات اآلية لق�سور املراجل، اأنابيب املراجل )اأجزاء اآألت(، اأجهزة واآألت 

تعبئة  اآألت  القوارير،  تغطية  اآألت  مناجم،  حفارات  ال�سناعية،  لالأغرا�س  الكتب  جتليد 

اآألت �سد القوارير(، مر�سحات فالتر، لتنظيف هواء  اإحكام �سد القوارير،  اآألت  القوارير، 

التربيد للمكائن،)اآألت غ�سل القوارير، �سناديق للقوالب )ت�ستخدم فـي الطباعة(، كتائف 

ارتكاز لالآألت، اآألت ت�سفـري، بطانات مكابح بخالف امل�ستخدمة للمركبات، لبادات مكابح 

مكابح  نعول  للمركبات،  امل�ستخدمة  بخالف  مكابح  قطع  للمركبات،  امل�ستخدمة  بخالف 

دوارة،  ج�سور  البرية،  تخمري  اآألت  اخلبز،  تقطيع  اآألت  للمركبات،  امل�ستخدمة  بخالف 

فرجونات للمولدات الكهربائية، فرجونات تدار كهربائيا، فرجونات )اأجزاء اآألت(، جرافات 

)بولدوزرات(، اآألت ت�سنيع الزبدة، مكنات �سقل الورق، فتاحات كهربائية للعلب، رحويات، 

الغزل  مما�سق  اأغطية  مكربنات،  للمكربنات،  مغذيات  )كهربائية(،  كربونية  فرجونات 

)اأجزاء اآألت امل�سق(، اآألت م�سق، اآألت واأجهزة كهربائية لغ�سل ال�سجاد بال�سامبو، وقاءات 

لعربات النقل(، اأجهزة ل�سحب البرية حتت ال�سغط)ح�سنات ألآألت احلياكة، لفائف ألآألت 

مركزي،  طرد  اآألت  بال�سفط،  للتنظيف  مركزية  من�ساآت  حمفزة،  حموألت  الرت�سيح، 

�سفرات  )اآألت(،  مركزي  طرد  فرازات  مركزي،  طرد  م�سخات  مركزي،  طرد  طواحني 

قطاعات الق�س، قطاعات ق�س، منا�سري �سل�سلية، �سال�سل ت�سغيل بخالف امل�ستخدمة فـي 

ال�سجائر  لف  اآألت  ممخ�سات،  اآألت(،  )اأجزاء  ظروف  لالآألت،  اأزاميل  الربية،  املركبات 

لغايات �سناعية، مناخل خبث األأفران )اآألت(، �سمامات مطقطقة )اأجزاء اآألت(، اأجهزة 
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كهربائية،  تنظيف  واأجهزة  اآألت  البخار،  با�ستخدام  تنظيف  اأدوات  باألأ�سيتيلني،  تنظيف 

مقرا�سات )اآألت(، قاب�سات )كلت�سات( بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية، اآألت تقطيع 

الفحم(، مغذيات للمكربنات)مطاحن قهوة بخالف التي تدار باليد، غ�ساألت تعمل بقطع 

امللون،  املائي  للطلي  اآألت  للتلوين،  املراجل، فرا�سي هوائية  لق�سور  اآلية  النقد، جممعات 

مكائن تدار بالهواء امل�سغوط، مر�سات تدار بالهواء امل�سغوط لبثق املعاجني امل�سطكاوية، 

للثالجات،  �ساغطات  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  م�سخات  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  اآألت 

�ساغطات )اآألت(، خالطات خر�سانة )اآألت(، مكثفات بخار )اأجزاء اآألت(، من�ساآت تكثيف، 

اأذرع تو�سيل لالآألت واملحركات واملكائن، كبالت حتكم لالآألت اأو املكائن اأو املحركات، اآليات 

حتكم لالآألت اأو املكائن اأو املحركات، مفاتيح حتكم هيدرولية لالآألت واملحركات واملكائن، 

مفاتيح حتكم تدار بالهواء امل�سغوط لالآألت واملحركات واملكائن(، مولدات التيار املرتدد 

الفوألذية،  للم�سنوعات  حموألت  الداخلي،  األحرتاق  ملحركات  الوقود  حتويل  )اأجهزة 

ناقالت )اآألت(، اآألت ت�سنيع احلبال، اآألت تق�سري الذرة، و�سالت قارنة بخالف امل�ستخدمة 

للمركبات الربية، اأغطية معدنية )اأجزاء اآألت(، رافعات )اأجهزة رفع(، اأعمدة مرفقية، 

علب مرافق لالآألت واملحركات واملكائن، مرافق )اأجزاء اآألت(، فرازات الق�سدة عن احلليب، 

جمار�س، مطاحن كهربائية منزلية، اآألت جر�س، م�سالف )اآألت(، م�سالف تدار مبحركات 

كهربائية، مولدات التيار، اأجهزة كهربائية ل�سحب ال�ستائر، قطاعات )اآألت(، اأجهزة قطع 

اأ�سطوانات  روؤو�س  قطع،  اآألت  بالغاز،  تدار  للقطع  نفخ  اأنابيب  الكهربائي،  بالقو�س 

واملكائن،  للمحركات  اأ�سطوانات  لالآألت،  اآألت،)ا�سطوانات  اأجزاء  �سمامات  للمكائن(، 

التخميد  اأوعية  كبا�سات  الثياب،  رتي  اآألت  األألبان،  ت�سنيع  اآألت  لالأ�سطوانات،  مكاب�س 

)اأجزاء اآألت(، مزيالت الهواء من مياه التغذية، مزيالت �سحوم )اآألت(، اأبراج حفر، اأغ�سية 

للم�سخات، اآألت قطع و�سب املعادن املن�سهرة فـي القوالب، اآألت ختم بالقوالب، حفارات 
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اآألت  )الف�سالت(،  النفايات  من  التخل�س  اآألت  �سحق،  اأجهزة  �سحون،  غ�ساألت  )اآألت(، 

لالأبواب،  كهربائية  اأقفال  تق�سيم،  اآألت  )حماريث(،  خنادق  حفارات  اأوتوماتيكية،  توزيع 

مفاتيح واأقفال هيدرولية لالأبواب )اأجزاء اآألت(، مفاتيح واأقفال تدار بالهواء امل�سغوط 

لالأبواب )اأجزاء اآألت(، مفاتيح كهربائية لالأبواب، حماب�س ت�سريف، اآألت ت�سريف، اأجهزة 

ت�سوية(، حلقات ت�سحيم اأجزاء اآألت،)ظروف املثاقب )اأجزاء اآألت(، لقم حفر )اأجزاء اآألت(، 

روؤو�س حفر )اأجزاء اآألت(، اآألت حفر، اأجهزة حفر )عائمة اأو غري عائمة(، مثاقب كهربائية 

املركبات  فـي  امل�ستخدمة  ت�سغيل بخالف  �سال�سل  ملاكينات اخلياطة،  دوا�سات قدم  يدوية، 

الربية، حمركات ت�سغيل بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، اأوعية اأ�سطوانية )اأجزاء 

التنظيف،  لغايات  الغبار  اإزالة  التنظيف، معدات  الغبار ألأغرا�س  اآألت(، من�ساآت ت�سريف 

مولدات  الكهربائية،  للمولدات  فرجونات  الكهربائية،  للمولدات  �سيور  �سباغة،  اآألت 

كهربائية، اآألت جرف الرتاب، اآألت ت�سنيع معاجني لالأكل، م�سخات نافورية، اأجهزة قطع 

حلام  اأجهزة  كهربائية،  مطارق  الكهربائي،  بالقو�س  حلام  اأجهزة  الكهربائي،  بالقو�س 

كهروميكانيكية  اآألت  اللحام،  ألآألت  اآألت،)اإلكرتودات  خر�سانة  خالطات  كهربائية(، 

�سال�سل  للم�ساعد،  �سيور  رفع،  اأجهزة  بالكهرباء،  طالء  اآألت  الكيميائية،  لل�سناعات 

مولدات  البارز،  للنق�س  اآألت  م�ساعد،  امل�ساعد،  ت�سغيل  اأجهزة  اآألت(،  )اأجزاء  للم�ساعد 

اآألت  الربية،  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  مكائن  للقوارب،  مكائن  للطوارئ،  طاقة 

متدد  خزانات  واملكائن،  املحركات  عوادم  �سرف  اأجهزة  حفارات،  كهربائية،  �سالمل  نق�س، 

)اأجزاء اآألت(، اأجهزة ا�ستخراج املعادن من املناجم، �سيور مراوح املحركات واملكائن، مراوح 

اأجهزة  للموا�سي،  اآلية  معالف  احلبوب،  ونقل  و�سفط  ل�سغط  مراوح  واملكائن،  املحركات 

تعبئة،  اآألت  التغذية،  مياه  منظمات  املكائن،  ملراجل  تغذية  اأجهزة  اآألت(،  )اأجزاء  تلقيم 

مكاب�س تر�سيح، اآألت تر�سيح(، حا�سنات ألآألت احلياكة)مر�سحات )فالتر( لتنظيف هواء 
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التربيد للمكائن، مر�سحات )فالتر( )اأجزاء اآألت اأو مكائن(، اآألت �سقل، معدات للمراجل 

األآلية، اآألت ك�سط، اآألت ت�سنيع الطحني، مداخن للمراجل األآلية، دواليب تنظيم ال�سرعة، 

مكاب�س علف، اآألت اإلكرتوميكانيكية لتح�سري األأغذية، معاجلات اأغذية )كهربائية(، اآألت 

نفخ الكري، اآألت �سباكة، جهاز لتنظيم ال�سرعة بخالف امل�ستخدم فـي املركبات الربية، اآألت 

ت�سكيل األإفريز، ع�سائر فواكه كهربائية لالأغرا�س املنزلية، اأجهزة حتويل الوقود ملحركات 

وقود  مقت�سدات  ال�سيارات،  خدمة  ملحطات  الوقود  توزيع  م�سخات  الداخلي،  األحرتاق 

من  التخل�س  اآألت  غلفنة،  اآألت  التنظيم،  ذاتية  وقود  م�سخات  واملكائن،  للمحركات 

الف�سالت، اآألت نفخ ل�سغط وت�سريف ونقل الغازات، اآألت اإنتاج غازات(، معدات للمراجل 

األآلية)م�ساعل نفخ تعمل بالغاز، �سناديق م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، 

م�سننات ألأنوال احلياكة، م�سننات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، مولدات التيار، 

مولدات الكهرباء، اآألت ت�سنيع الزجاج، ما�س الزجاج )اأجزاء اآألت(، �سمعات توهج ملحركات 

الديزل، م�سد�سات غراء كهربائية، اآألت اأو مراوح نفخ ل�سغط و�سفط ونقل احلبوب، اآألت 

تق�سري احلبوب، فرازات حبوب، مرا�سي اأتوماتيكية لالأغرا�س البحرية، اآألت ب�سر اأو خرط 

مطاحن/  اآألت(،  )اأجزاء  ت�سحيم  حلقات  اآألت(،  )اأجزاء  ت�سحيم  �سناديق  اخل�سراوات، 

جمار�س كهربائية لالأغرا�س املنزلية، اآألت طحن، حجارة طحن )اأجزاء اآألت(، وقاء )جزء 

الدهانات،  لر�س  األآألت، م�سد�سات غراء كهربائية، م�سد�سات  اآألت(، موجهات حركة  من 

مدافع )اأدوات ت�ستخدم املتفجرات(، اآألت جز �سعر احليوانات، اآألت ق�س �سعر احليوانات(، 

حتمل  عدد  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  مطارق  اآألت(،  )اأجزاء  مطارق  القار)،  ت�سنيع  اآألت 

�سحن  اآألت  احلمولة،  واإفراغ  لتحميل  �سحن  اأجهزة  يدويا،  تدار  التي  بخالف  باليد 

اأتوماتيكية )اأجهزة مناولة(، عالقات )اأجزاء اآألت(، اأم�ساط لتمهيد الرتبة، اآألت ح�ساد، 

اأجهزة جر اأو �سحب )للتعدين(، اآألت �سحب �سباك ال�سيد )�سيد ال�سمك(، مبادألت حرارية 
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)اأجزاء اآألت(، اآألت ت�سنيع األأعقاب )األأكعاب(، اآألت ثني اأو طي، غ�ساألت عالية ال�سغط، 

)للتفريغ  ت�سريف  قوادي�س  اآألت(،  )اأجزاء  اأغطية  األآلية،  العدد  تثبيت  اأجهزة  رافعات، 

األآيل(، اأنوال حلياكة املالب�س، اأوعية اأو حاويات )اأجزاء اآألت(، اآألت تق�سري الذرة واحلبوب، 

تربينات  اآألت(، مكائن وحمركات هيدرولية،  )اأجزاء  واأقفال هيدرولية لالأبواب  مفاتيح 

اإ�سعال،  اإ�سعال ملحركات األحرتاق الداخلي، مغنيطات  اآألت ت�سطيب)معدات  هيدرولية(، 

اأجهزة تفقي�س البي�س، حماقن للمكائن، اأجهزة حتبري ألآألت الطباعة، اآألت كي، رافعات 

نقالة )اآألت(، حمركات نفاثة بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، و�سالت )اأجزاء من 

اآألت(،  )اأجزاء  للمرتكزات  �سناديق  كردان(،  )و�سالت  احلركة  عامة  و�سالت  مكائن(، 

مرتكزات اأعمدة )اأجزاء اآألت(، مرافق بدء األإدارة للدراجات النارية، اآألت املطبخ الكهربائية، 

)اأجزاء  �سكاكني  الع�سب،  جز  ألآألت  �سكاكني  كهربائية،  �سكاكني  حياكة،  اآألت  عجن،  اآألت 

اآألت(، اآألت ل�سق البطاقات، اآألت ت�سنيع املخرمات، قوالب لالأحذية )اأجزاء اآألت(، اأجهزة 

�سحق)خمارط )معدات اآلية(، جمزات ع�سب )اآألت(، اآألت ت�سذيب اجللود املدبوغة، اآألت 

م�ساعد  رفع،  اأجهزة  امل�ساعد،  ت�سغيل  اأجهزة  للم�ساعد،  �سيور  املدبوغة،  اجللود  ت�سنيع 

اأنوال، م�سخات ت�سحيم،  اإدارة لالأنوال،  بخالف م�ساعد التزلج، من�سات حتميل، اأعمدة 

م�سحمات )اأجزاء اآألت(، دواليب تنظيم �سرعة األآألت، عدد اآلية، دواليب اآلية، جمموعات 

الرتو�س األآلية، اآألت ل�سناعة الن�سيج، اأجهزة ت�سغيل اآيل، معا�سر، مت�سعب عوادم املكائن، 

حلم  فرامات  الطباعة،  فـي  ت�ستخدم  قوالب  الطباعة(،  فـي  )ت�ستخدم  للقوالب  �سناديق 

ت�سنيع  اآألت  املعادن،  �سحب  اآألت  للموا�سي،  اآلية  معالف  )اآألت(،  حلم  فرامات  )اآألت(، 

األأدوات املعدنية، اآألت حلب، اأكواب ما�سة ألآألت احللب )اأكواب �سفط(، اآألت طحن، مطاحن 

لالأغرا�س املنزلية )بخالف التي تدار باليد(، مطاحن )اآألت(، قوالب اأجزاء اآألت،)حجارة 

الرحى، حفارات مناجم، اآألت ت�سنيع املياه املعدنية، اآألت حفر املناجم، خالطات )اآألت(، 
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اآألت خلط، اآألت ت�سكيل القوالب، قوالب )اأجزاء اآألت(، اآألت نقر اأو حفر، مرافق بدء األإدارة 

للدراجات النارية، م�سالف تدار مبحركات كهربائية، حمركات كهربائية بخالف امل�ستخدمة 

فـي املركبات الربية، حمركات للقوارب، حمركات بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، 

اآألت ت�سكيل القوالب، قوالب )اأجزاء اآألت(، اأر�سفة متحركة )اأر�سفة م�سي(، درج متحرك 

)�سالمل كهربائية(، اآألت جلز الع�سب وللح�ساد، �سكاكني ألآألت جز الع�سب، معدات التقاط 

وجتميع الطني )اآألت(، كامتات �سوت املحركات واملكائن، اآألت �سحب �سباك ال�سيد )�سيد 

فتاحات  النفط،  تكرير  اآألت  ال�سواميل،  ت�سنني  اآألت  اآلية(،  )عدد  فرا�سات  ال�سمك(، 

اآألت  اخلامات،  معاجلة  اآألت  للعلب،  كهربائية  معايرة)فتاحات  اآألت  للعلب(،  كهربائية 

تعبئة، اآألت تغليف، م�سد�سات لر�س الدهانات، اآألت دهان، اأجهزة تلقيم الورق )طباعة(، 

اأر�سيات باركيه بال�سمع، كهربائية،  اآألت ورق، اآألت ت�سنيع الورق، اآألت ت�سذيب، ملمعات 

باليد،  تدار  التي  بخالف  فلفل  مطاحن  تق�سري،  اآألت  اخلياطة،  ملاكينات  قدمية  مرافق 

مكائن(،  اأو  اآألت  )اأجزاء  مكاب�س  للمكائن،  مكاب�س  لالأ�سطوانات،  مكاب�س  مكاب�س،  قطع 

م�ساحج اآلية، كلي�سيهات طباعة، حماريث، �سفرات املحاريث، مكاب�س ذات كبا�سات غاط�سة، 

بالهواء  تدار  مطارق  اآألت(،  )اأجزاء  لالأبواب  امل�سغوط  بالهواء  تدار  واأقفال  مفاتيح 

اآألت  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  اأنبوبية  ناقالت  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  ناقالت  امل�سغوط، 

)اآألت  مكاب�س  اآلية،  مطارق  اخلزافـني،  تع�سيب)دواليب  )كهربائية(اآألت  �سقل  واأجهزة 

اآألت(،  )اأجزاء  �سغط  خمف�سات  خمر،  معا�سر  متلي�س،  مكاب�س  ال�سناعية(،  لالأغرا�س 

اآألت  طباعة،  اأ�سطوانات  اآألت(،  )اأجزاء  �سغط  �سمامات  اآألت(،  )اأجزاء  �سغط  منظمات 

ألآألت  اأ�سطوانات  طابعات،  طباعة،  كلي�سيهات  معدنية،  األواح  على  طباعة  اآألت  طباعة، 

بكرات،  الطني،  خلط  اآألت  الربية،  للمركبات  امل�ستخدمة  بخالف  دفع  األيات  الطباعة، 

اأربطة أل�سقة للبكرات، بكرات )اأجزاء اآألت(، �ساحقات )اآألت(، �ساحقات نفايات املجاري، 
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اأغ�سية للم�سخات، م�سخات ملن�ساآت الت�سخني، م�سخات )اآألت(، م�سخات )اأجزاء اآألت اأو 

تخرمي،  اآألت  التخرمي،  ألآألت  خرامات  )اآألت(،  تفريغ  م�سخات  حمركات(،  اأو  مكائن 

التن�س،  اأوتار م�سارب  ت�سنيع  وترو�س(، مكاب�س طباعة)اآألت  ذات جرائد م�سننة  رافعات 

اإن�ساء  اآألت  احلديدية،  ال�سكك  ق�سبان  مد  اآألت  واملكائن،  املحركات  )لتربيد(  م�سعات 

)اآألت(،  مكاب�س  )اآألت(،  مدكات  جرف،  اآألت  اجلرف،  ألآألت  اأم�ساط  احلديدية،  ال�سكك 

ح�سادات، ح�سادات ورابطات، ح�سادات ودرا�سات، خمف�سات �سغط )اأجزاء اآألت(، م�سننات 

ألأنوال  بكرات  اآلية،  لف  اأجهزة  الربية،  للمركبات  امل�ستخدمة  بخالف  ال�سرعة  تخفـي�س 

احلياكة، بكرات اآلية للخراطيم املرنة، بكرات )اأجزاء اآألت(، منظمات )اأجزاء اآألت(، حلقات 

لكريات املحامل، حلقات ت�سحيم )اأجزاء اآألت(، حلقات املكاب�س، اآألت �سطف، اآألت بر�سمة، 

اآيل )اآلة(،  اإن�سان  اآألت كن�س الطرق )ذاتية الدفع(،  اآألت تعبيد الطرق، مداحل للطرق، 

اأذرع تو�سيل لالآألت واملحركات واملكائن، حمامل دحروجية، ج�سور دوارة، اأ�سطوانات ألآألت 

بخارية  مكاب�س  دوارة،  طابعات  مدلفنات،  دلفنة،  ت�سحيم)اأ�سطوانات  الطباعة(م�سخات 

)اأجزاء  للمنا�سري  ن�سد  ال�سجق،  ت�سنيع  اآألت  تلميع،  اآألت  للمن�سوجات،  حممولة  دوارة 

املراجل،  لق�سور  اآلية  جممعات  )اآألت(،  منا�سري  اآألت(،  )اأجزاء  للمنا�سري  �سفرات  اآألت(، 

لالأغرا�س  ختم  اآألت  مكائن(،  من  )اأجزاء  للت�سرب  مانعة  و�سالت  كهربائية،  مق�سات 

ال�سناعية، اأجهزة كهربائية ألإحكام �سد املواد البال�ستيكية )تغليف(، حمامل ذاتية التزييت، 

�ساحقات  النفط،  عن  البخار  ف�سل  اأجهزة  ف�سل،  اأجهزة  التنظيم،  ذاتية  وقود  م�سخات 

نقل  ألأعمدة  حمامل  )اآألت(،  األإدارة  ألأعمدة  قارنات  خياطة،  ماكينات  املجاري،  نفايات 

تدار  )�سحذ(م�سابيح  �سن  اآألت  املحاريث،  �سفرات  لالأنوال،  اإدارة  اأعمدة  احلركة، 

للحيوانات،  جمزات  احلزم،  لربط  اآألت  اآألت(،  )اأجزاء  )ال�سحذ(  لل�سن  بالغاز)دواليب 

مق�سات كهربائية، مغاط�س اأو اأغماد ملخمدات ال�سدمات )اأجزاء اآألت(، قوالب لالأحذية 
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لال�ستخدام  تقديد  اآألت  اآلية،  جمارف  األأحذية،  لتلميع  كهربائية  اآألت  اآألت(،  )اأجزاء 
ال�سناعي، مكوكات )اأجزاء اآألت(، اأر�سفة متحركة، غرابيل )اآألت اأو اأجزاء اآألت(، مناخل، 
معدات تنخيل، اآألت تنخيل، كامتات �سوت املحركات واملكائن، اآألت معايرة، �سنادات منزلقة 
)اأجزاء اآألت(، قطع منزلقة ألآألت احلياكة، قطع منزلقة ألآألت احلياكة، مكاب�س متلي�س، 
بالغاز، مكاوي  تدار  للحام  نفخ  اآنابيب  بالغاز،  تدار  كهربائية،  اأجهزة حلام  ثلج،  جرافات 
حلام كهربائية، مكاوي حلام تدار بالغاز، م�سابيح حلام، اآألت فرز لل�سناعة، بذارات )اآألت( 
اآألت واأجهزة �سقل كهربائية،)�سمعات اإ�سعال ملحركات األحرتاق الداخلي، منظمات �سرعة 
غزل،  اآألت  غزل،  ماكينات  م�سخنة(،  )غري  دوارة  جمففات  واملحركات،  واملكائن  لالآألت 
دواليب لالأنوال، م�سد�سات لر�س الدهانات، اآألت ر�س، نواب�س )زنربكات( )اأجزاء اآألت(، 
�سالمل متحركة )�سالمل كهربائية(، فرازات �سيقان النبات )اآألت(، اآألت ت�سكيل بالكب�س، 
منا�سب )قواعد( لالآألت، اأجهزة اإقالع للمحركات واملكائن، اأع�ساء �ساكنة )اأجزاء اآألت(، 
مراجل للمحركات البخارية، حمركات بخارية، مكاب�س بخارية دوارة حممولة للمن�سوجات، 
للم�سنوعات  حموألت  بخارية،  مداحل  النفط،  عن  البخار  ف�سل  اأجهزة  بخار،  م�سائد 
الفوألذية، اآألت ت�سنيع األألواح الطباعية املقولبة، اآألت درز، اآألت تهذيب احلجارة، قطاعات 
اآألت  احللب،  ألآألت  ما�سة  اأكواب  اآألت(،  )اأجزاء  ح�سو  �سناديق  �سحذ،  اآألت  )ق�ٍس(،  تنب 
فائقة،  للقوارب)�ساغطات  ال�سكر(مكائن  ت�سنيع  اآألت  ال�سناعية،  لالأغرا�س  ما�سة 
�سحانات فائقة )و�سائل فائقة التغذية اأو ال�سحن(، اآألت ت�سكيل بالطرق، اآألت كن�س الطرق 
)ذاتية الدقع(، طاوألت لالآألت، طارات ألآألت التطريز، �سدادات )اأجزاء اآألت اأو مكائن اأو 
حمركات(، اآألت للمعاجلة بالقطران، اأكواب ما�سة ألآألت احللب، اآألت ن�سر التنب، م�سارط 
حرارية )اآألت(، اآألت لولبة )ت�سنني(، اآألت در�س، مطارق �سقاطة، فتاحات كهربائية للعلب، 
اآألت معاجلة التبغ، عدد حتمل باليد بخالف التي تدار يدويا، اأجهزة تثبيت العدد األآلية، 
عدد )اأجزاء اآألت(، حموألت عزم الدوران بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، �سال�سل 
نقل احلركة بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية، حمامل ألأعمدة نقل احلركة، اأعمدة 
نقل حركة )بخالف امل�ستخدمة فـي املركبات الربية(، اآليات نقل حركة لالآألت، اآليات نقل 
حركة بخالف امل�ستخدمة للمركبات الربية، ناقالت تدار بالهواء امل�سغوط، م�سائد بخار(
اأجهزة حفر عائمة او غري عائمة،)اآألت هر�س النفايات، اآألت تهذيب، رافعات لل�ساحنات، 
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اأنابيب املراجل  اأنبوبية تدار بالهواء امل�سغوط،  اأجهزة حلزم التنب، ناقالت  اآألت ت�سوية، 
الربية،  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  تربينات  هيدرولية،  تربينات  اآألت(،  )اأجزاء 
اآألت �سب  الطابعات(،  )اأجزاء من  رفادات  األأع�ساب،  ألإزالة  تربينية، حماريث  �ساغطات 
حروف الطباعة، اآألت تن�سيد حروف الطباعة )التن�سيد ال�سوئي(، اآألت تن�سيد حروف 
الطباعة )الطباعة(، اآألت طباعة، مكاب�س طباعة، و�سالت عامة احلركة )و�سالت كردان(، 

قطع ملحقة باملكان�س الكهربائية لن�سر العطور واملطهرات، اأكيا�س املكان�س الكهربائية، 
مطقطقة )اأجزاء اآألت(، �سمامات )اأجزاء اآألت(، معدات غ�سل املركبات، اآألت بيع، رجاجات 
ملحطات  الهيدروجني  توزيع  م�سخات  فلكنة(،  اأجهزة  )اآألت(،  ال�سناعي  لال�ستخدام 
اخلدمة)رافعات لل�ساحنات، اأجهزة غ�سيل، معدات غ�سل املركبات، غ�ساألت، غ�ساألت تعمل 
بقطع النقد، غ�ساألت )لغ�سل املالب�س(، اآألت هر�س النفايات، اآألت التخل�س من النفايات، 
اآألت التخل�س من النفايات، �سخانات ماء )اأجزاء اآألت(، خزانات ف�سل املاء، اآألت واأجهزة 
اأجهزة حلام  تع�سيب،  اآألت  ألأنوال احلياكة،  بكرات  بال�سمع،  التلميع  اأو  لل�سقل  كهربائية 
كهربائية، اأجهزة حلام بالقو�س الكهربائي، اأجهزة حلام تدار بالغاز، اآألت حلام كهربائية، 
لالأغرا�س  كهربائية  خفاقات  األآلية،  الرتو�س  جمموعات  غزل،  دواليب  اآلية،  دواليب 
املنزلية، اآألت طالء باملاء اجلريي، ون�سات، تربينات مدارة بالرياح، معا�سر خمر، غرابيل 

هوائية، اآألت جنارة، اآألت تغليف باللف، اآألت ع�سر للغ�سيل(.
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157825
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوحات لولبة حلقية)منا�سري )عدد يدوية(، اأغمدة ال�سيوف، �سكاكني 
للتق�سري، مق�سات، كا�سطات )عدد يدوية(، عدد ك�سط )عدد يدوية(، 
براغي  مللفافات  متديد  و�سالت  يدوية(،  )عدد  اللولبة  لقم  كفات 
حلقات  يدوية(،  )عدد  اللوالب  اأ�سنان  قطاعات  مفكات،  القلوظة، 

�سن  فوألذ  )�سحذ(،  �سن  اأدوات  تقليم،  مقرا�سات  مناجل،  املناجل،  ل�سن  حجارة  املناجل، 
اأدوات احلالقة،  )�سحذ(، حجارة �سن )�سحذ(، عجالت �سن )�سحذ( )عدد يدوية(، علب 
اأ�سلحة  مناجل،  يدوية(،  )عدد  جمارف  مق�سات،  يدوية(،  )عدد  جمزات  ق�س،  �سفرات 
وعدد  اأدوات  ومالعق(،  و�سوك  )�سكاكني  ف�سية  اأواين  النارية،  األأ�سلحة  بخالف  بي�ساء 
�سلخ احليوانات، اأدوات وعدد �سلخ للجزارين، اأدوات وعدد �سلخ للجزارين، مطارق ثقيلة، 
يدوية(،  )عدد  كهربائية، جمارف  بي�س غري  م�سراحات  كهربائية،  م�سراحات جنب غري 
احل�سرية  املبيدات  ر�سا�سات  مالعق،  يدوية(،  )عدد  مالوق  يدوية(،  )عدد  ربط  مفاتيح 
)عدد يدوية(، كو�س )زوايا( النجارين )عدد يدوية(، عدد اإخماد النريان )عدد يدوية(، 
لالأربطة  م�سدات  )�سحذ(،  �سن  حجارة  احلجارة،  مطارق  يدوية(،  )عدد  ثقيلة  مدقات 
�سعق  اأدوات  اجللدي،  لل�سحذ  بي�ساء)اأدوات  اأ�سلحة  يدوية(،  )عدد  والفلزية  ال�سلكية 
اأدوات  احل�سرية،  املبيدات  لر�س  حماقن  �سيوف،  �سيوف،  اأغمدة  �سكر،  مالقط  املا�سية، 
للمائدة )�سكاكني و�سوك ومالعق(، �سوك املائدة، اأدوات املائدة )�سكاكني و�سوك ومالعق(، 
مفاتيح ربط امللولبات، مقلوظات )عدد يدوية(، اأجهزة للو�سم، عدد اإقتالع ال�سوك )عدد 
يدوية(، م�سلكات اخليوط فـي األإبر، اأدوات لثقب البطاقات، فتاحات غري كهربائية للعلب، 
مالقط، اأحزمة للعدد )حامالت(، مقلمات األأ�سجار، م�سطرينات، م�سطرينات )الب�ستنة(، 
املبيدات  األأنابيب، مالقط، مبخرات  اأدوات لقطع  اأنابيب )عدد يدوية(،  ع�سي، قطاعات 
احل�سرية )عدد يدوية(، قطاعات اخل�سار، �سكاكني اخل�سار، �سكاكني اخل�سار، م�سراحات 
اخل�سار، مالزم، �سوك تع�سيب )عدد يدوية(، عجالت �سن )�سحذ( )عدد يدوية(، حامالت 
امل�سنات، م�سنات، اأدوات ت�سذيب الفتائل )مق�سات(، م�سدات اأ�سالك )عدد يدوية(، معريات 
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األأ�سالك )عدد يدوية(، مفاتيح ربط )عدد يدوية(، واقيات الرباجم)اأدوات تثقيب )عدد 
يدوية(، مدقات لل�سحق، معاول، مطارق للنقر، معاول )عدد يدوية(، اأجهزة ثقب األأذن، 
�سنابك دقيقة الطرف، كما�سات، قطاعات بيتزا )غري كهربائية(، اأ�سلحة امل�ساحج، م�ساحج، 
اأدوات  �سقل(،  )عدد  تلميع  اأدوات  ال�سرطة،  هروات  زرديات،  النبات،  طفـيليات  اإبادة  عدد 
م�سخات  للتقليم،  مقرا�سات  للتقليم،  مق�سات  للتقليم،  �سكاكني  يدوية(،  )عدد  اإ�سعال 
يدوية، زرديات تخرمي )عدد يدوية(، حلقات للمالكمة )واقيات الرباجم(، خرامات )عدد 
اأر�سية  مدكات  الرمال،  مل�سائد  اأم�ساط  يدوية(،  )عدد  اأم�ساط  تفريز،  م�ساحج  يدوية(، 
)عدد يدوية(، مدكات )عدد يدوية(، مكاب�س )عدد يدوية(، مبارد خ�سب )عدد يدوية(، 
�سقاطات )عدد يدوية(، �سفرات ماكينات احلالقة، علب ماكينات احلالقة، م�ساحذ جلدية 
مثاقب  التقوير،  مثاقب  جلبات  كهربائية،  غري  اأو  كهربائية  حالقة  ماكينات  لالأموا�س، 
تقوير، مرب�سمات )عدد يدوية(، مطارق بر�سمة )عدد يدوية(، �سيوف للمبارزة، اأم�ساط 
�سكاكني  يدوية(، حامالت منا�سري(،  )اأجزاء من عدد  للمنا�سري  �سفرات  الرمال،  مل�سائد 
)عدد  فرامات حلم  معاول،  امل�سطكاوية،  املعاجني  لبثق  باليد  تدار  األألوان)مر�سات  ملزج 
يدوية(، م�سدات لالأ�سرطة الفلزية )عدد يدوية(، قطاعات تفريز )عدد يدوية(، �سكاكني 
للقولبة،  حديدية  اأدوات  يدوية(،  )عدد  امل�سطوب  للقطع  �سناديق  يدوية(،  )عدد  للفرم 
ح�ساألت نقود، هاون لل�سحق، فوؤو�س للنقر، اأزاميل للنقر، اأدوات حديدية للقولبة، اأدوات 
كهربائية،  غري  اأو  كهربائية  اأظافر  مقلمات  كهربائية،  غري  اأو  كهربائية  األأظافر  تلميع 
كهربائية  مبارد  اآظافر،  مبارد  م�سامري،  كما�سات  يدوية(،  )عدد  م�سامري  كما�سات 
اإبرية، م�سلكات اخليوط فـي األإبر،  لالأظافر، كما�سات م�سامري، مد�سرة م�سامري، مبارد 
�سكاكني  املحار،  نفـي�سة، فتاحات  لي�ست من معادن  كما�سات، مثاقب ترقيم، ك�سارات جوز 
اأطقم العناية  امل�ساحيج للت�سذيب )عدد يدوية(، �سكاكني للت�سذيب،  اأ�سلحة  ملزج األألوان، 
يدوية  واأدوات  يدوية،)عدد  عدد  �سنفرة،  �سحج  عدد  اجليب(،  �سكاكني  القدمني،  باأظافر 
اأدوات حالقة،  بي�ساء،  اأ�سلحة  واملالعق(،  وال�سكاكني  )ال�سوك  اأدوات قطع  باليد(،  )تدار 
عدد �سحج )�سنفرة( )عدد يدوية(، قدائم )عدد(، معدات زراعية تدار باليد، لوحات لولبة 
املبيدات احل�سرية )عدد يدوية(، مثاقب لولبية )عدد يدوية(، مثاقب،  حلقية، بخاخات 
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فوؤو�س، ق�سبان قطع، حراب، مق�سات �سعر اللحى، منافخ للمواقد )عدد يدوية(، اأحزمة 
عدد  من  )اأجزاء  لقم  يدوية(،  )عدد  للنجارة  مثاقب  تقليم،  مق�سات  )حامالت(،  للعدد 
يدوية(، عدد ل�سن ال�سفرات، �سفرات للم�ساحج، �سفرات )عدد يدوية(، �سفرات )لالأ�سلحة(، 
هراوات، مق�سات حواف، مثاقب، منا�سري قو�سية، م�سفرات )عدد يدوية(، ميا�سم، مثاقب 
لولبية  للعلب، مثاقب  كهربائية  فتاحات غري  للنق�س،  �سكاكني تطعيم، مطارق  �سدرية، 
للنجارين، علب ماكينات احلالقة، اأدوات و�سم املا�سية، جمزات �سوف املا�سية، اأدوات �سعق 
املا�سية، مكاوي جلفطة، �سنابك تعليم املركز )عدد يدوية(، م�سراحات جنب غري كهربائية، 
اأو �سانعي الرباميل اخل�سبية(، �سواطري  اأزاميل، قطاعات )�سكاكني(، مالزم )للنجارين 
اإبرية)مالقط  مبارد  الرمو�س(،  جتعيد  اأدوات  عتالت،  �سعر،  مكاوي  اللحم(،  )لتقطيع 
لتجعيد ال�سعر، قرا�سات الب�سرة امليتة، مالقط الب�سرة امليتة، اأدوات قطع )�سوك و�سكاكني 
ومالعق(، ق�سبان للقطاعات، قطاعات، قطاعات بيتزا غري كهربائية، ق�سبان قطع، اأدوات 
قطع )عدد يدوية(، خناجر، اأدوات لت�سفـية ال�سوائل )عدد يدوية(، اأدوات كهربائية وغري 
كهربائية ألإزالة ال�سعر، عدة اإبادة طفـيليات النبات، ما�س الزجاج )اأجزاء من عدد يدوية(، 
قوالب ت�سكيل )عدد يدوية(، حفارات )عدد يدوية(، حفارات خنادق )عدد يدوية(، اأ�سالك 
�سحب )عدد يدوية(، �سكاكني ك�سط، مرابط للمثاقب )عدد يدوية(، مثاقب، اأجهزة ثقب 
غري  بي�س  م�سراحات  يدوية(،  )عدد  حدية  عدد  يدوية(،  )عدد  اأر�سية  مدكات  األأذن، 
كهربائية، اأدوات نق�س )عدد يدوية(، مبارد �سحج )�سنفرة(، دواليب �سحج )�سنفرة( للجلخ، 
كما�سات  القلوظة،  براغي  مللفافات  متديد  و�سالت  يدوية(،  )عدد  ممددات  نق�س،  اإبر 
اأظافر  ملمعات  )عدد(،  مبارد  اخليل،  حلذاء  �سكاكني  الرمو�س،  جتعيد  اأدوات  م�سامري، 
يدوية(،  )عدد  للمواقد  يدوية)منافخ  مثاقب  نار(،  مكاوي  كهربائية،  غري  اأو  كهربائية 
اأ�سرطة �سحب �سلكية، حراب خطافـية ل�سيد ال�سمك، مكاوي )غري كهربائية( للمالب�س، 
�سكاكني حلم )عدد يدوية(، �سوك، مغارف �سباكة )عدد يدوية(، اإطارات للمنا�سري اليدوية، 
عدد قطف الثمار )عدد يدوية(، مطارق حتزيز احلديد )عدد يدوية(، عدد عدك القما�س 
)عدد يدوية(، عدد احلدائق )تدار باليد(، مثاقب )عدد يدوية(، ما�س الزجاج )اأجزاء من 
عدد يدوية(، مكاوي طل�س، مكاوي ثني، اأزاميل مقعرة )عدد يدوية(، معاول قطع )عدد 
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للجلخ، حجارة طحن )عدد  )�سنفرة(  �سحج  دواليب  يدوية(،  نق�س )عدد  اأدوات  يدوية(، 
مما�سق  امل�سطكاوية،  املعاجني  لبثق  باليد  تدار  مر�سات  يدوية(،  )عدد  مر�سات  يدوية(، 
)عدد يدوية(، مناجل، جمزات �سعر احليوانات )عدد يدوية(، مق�سات �سعر لال�ستعمال 
ال�سعر(،  لتجعيد  كهربائية  غري  يدوية  اأدوات  كهربائية(،  وغري  )كهربائية  ال�سخ�سي 
مثاقب تقوير)مالقط ألإزالة ال�سعر، مطارق )عدد يدوية(، مثاقب يدوية )عدد يدوية(، 
م�سخات يدوية، عدد يدوية تدار باليد، حراب خطافـية، حراب خطافـية لل�سيد، فوؤو�س 
)اأجزاء  جتويف  مثاقب  للحفر،  فوؤو�س  يدوية(،  )عدد  معاول  األأخ�ساب،  لقطع  �سغرية 
لل�سيد، معاول لقطع اجلليد،  �سكاكني  من عدد يدوية(، قطاعات حلقية )عدد يدوية(، 
يدوية(،  )عدد  احل�سرية  املبيدات  ر�سا�سات  يدوية(،  )عدد  احل�سرية  املبيدات  بخاخات 
املبيدات احل�سرية )عدد يدوية(، مكاوي، مكاوي )عدد يدوية غري كهربائية(،  مبخرات 
رافعات تدار باليد لل�سيارات، منا�سري املنحنيات، اأدوات �سحذ ال�سكاكني، �سكاكني، واقيات 
ل�سانعي  يدوية  )عدد  لالأحذية  قوالب  يدوية(،  )عدد  مغارف  للنبيذ،  مغارف  الرباجم، 
تدار  رافعات  )عتالت(،  رافعات  جلدية،  م�ساحذ  يدوية(،  )عدد  ع�سب  جمزات  األأحذية(، 
باليد لل�سيارات، عدد و�سم املا�سية، �سكاكني حراجية، مدقات )عدد يدوية(، اأطقم العناية 
باأظافر اليدين، اأطقم كهربائية للعناية باأظافر اليدين، خمارز جدل، مطارق للبنائني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157828
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)األأجهزة واألأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة 
الفوتوغرافـي وال�سينمائــي واألأجهــزة واألأدوات  الت�سوير  واأدوات 
الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س واألإ�سارة واملراقبة )األإ�سراف( واألإنقاذ 
والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو 

التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت 
اأقرا�س فـيديوية رقمية وغريها  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  بيانات مغناطي�سية، 
ت�سجيل  اآألت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من 
اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة  اآألت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات،  النقد، 
بطاريات  بطاريات،  اأوعية  بطاريات،  �سناديق  حا�سبة،  اآألت  عدادات،  احلرائق،  اإطفاء 
كثافة  قيا�س  )اأجهزة  األأحما�س  هيدرومرتات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية، 
�سوتية،  قارنات  ال�سوت،  تو�سيل  قنوات  البطاريات،  حم�س  قيا�س  اأجهزة  األأحما�س(، 
تلب�س  عاك�سة  قطع  األإ�سعاع(،  �سدة  قيا�س  )اأجهزة  اأكتينومرتات  �سوتية،  اإنذار  اأجهزة 
اأجهزة قيا�س كثافة الهواء، مفكرات  للوقاية من حوادث املرور)ماكينات جمع، هوائيات، 
اإنذار �سد  اإنذار، اأجهزة  اإنذار كهربائية، اأجهزة  اإلكرتونية، اأجهزة حتليل الهواء، اأجرا�س 
قيا�س  اأجهزة  م�ساحي،  اأو  خرائطي  وم�سح  ر�سد  اأجهزة  الكحول،  قيا�س  اأجهزة  احلريق، 
األرتفاع، اأجهزة قيا�س �سدة التيار الكهربائي، عد�سات م�سخمة، اأنابيب ت�سخيم، �سمامات 
ت�سخيم، اأجهزة قيا�س �سرعة الرياح، �سور كرتونية متحركة، بطاريات اأنود، اأنودات، اآألت 
الرد على املكاملات الهاتفـية، هوائيات، نظائر القطب ال�سلبي، �ستائر مانعة للوهج، زجاج 
مانع للوهج، �ستائر مانعة للوهج، اأجهزة )كهربائية( مانعة للت�سوي�س، اأجهزة اإنذار �سد 
اأ�سب�ستو�س  مالب�س  )كهربائية(،  اأرماتورات  الفتحات،  لقيا�س  )ب�سرية(  اأجهزة  ال�سرقة، 
للوقاية من احلريق، قفازات اأ�سب�ستو�س للوقاية من احلوادث، حاجبات اأ�سب�ستو�س لرجال 
األإطفاء، اأجهزة واأدوات لالأغرا�س الفلكية، عد�سات للت�سوير الفوتوغرافـي الفلكي، اأجهزة 
واألإ�سعاع  واقية من احلوادث  األآيل(، مالب�س  ال�سراف  ماكينات  وب�سرية،  �سمعية  تعليم 
واحلريق)بذألت واقية للطيارين، اأدوات �سمتية، موازين دقيقة، موازين )موازين قبانية(، 
قيا�س  )اأجهزة  بارومرتات  األأعمدة،  �سيفرات  قارئات  ر�سد جوي،  بالونات  توازن،  اأجهزة 
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لالإ�ساءة،  بطاريات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات  ال�سغط اجلوي(، 
�سناديق بطاريات، اأجهزة �سحن البطاريات، اأوعية بطاريات، منارات م�سيئة، اأجرا�س اإنذار 
كهربائية، اأجرا�س اإ�سارة، اأجرا�س )اأدوات اإنذار(، اأجهزة بيتاترون، مناظري ثنائية، اأ�سواء 
اإطفاء  قوارب  الزرقاء،  والت�ساميم  املخططات  لطباعة  اأجهزة  اإ�سارة(،  )اأ�سواء  وما�سة 
احلريق، اأدوات �سبط املراجل، اأ�ساور مغناطي�سية م�سفرة لتحديد الهوية، �سناديق فرعية 
)كهربائية(، اأجهزة تنف�س ما عدا امل�ستخدمة للتنف�س األ�سطناعي، اأجهزة تنف�س لل�سباحة 
اإ�سارة، طنانات، كبائن  حتت املاء، �سدارات واقية من الر�سا�س، عوامات دليلية، عوامات 
جلب  ب�سرية،  األياف  كبالت  كهربائية،  كبالت  املحور،  متحدة  كبالت  ال�سوت،  ملكربات 
حلقات  حا�سبة،  اآألت  حا�سبة،  بطاريات)اأقرا�س  اأوعية  الكهربائية(،  للكبالت  تو�سيل 
)للت�سوير  كامريات  �سينمائي،  ت�سوير  كامريات  فـيديو،  كامريات  فرجارات،  معايرة، 
الفوتوغرافـي(، مكثفات، اأنابيب �سعرية، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة، م�ساطر للنجارين، 
�سناديق  متحركة،  كرتونية  �سور  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  املعتمة  لل�سفائح  حامالت 
جمهزة  �سناديق  للنظارات،  علب  الفوتوغرافـية،  واألأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة 
باأدوات الفح�س الدقيق )للدرا�سة املجهرية(، علب للنظارات األأنفـية، اآألت ت�سجيل النقد، 
النقالة،  للهواتف  اأطواق  للتاآكل،  م�سادة  كاثودية  اأجهزة  كاثودات،  الكا�سيت،  م�سجالت 
مفاتيح خاليا )كهرباء(، اأجهزة تثبيت مركزي لل�سرائح الفوتوغرافـية ال�سفافة، وحدات 
معاجلة مركزية )معاجلات(، �سال�سل نظارات، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، اأجهزة 
واأدوات كيميائية، رقائق DNA، رقائق )دارات متكاملة(، ملفات خانقة )معاوقة(، اأجهزة 
قيا�س  اأجهزة  الزمن(،  ت�سجيل  )اأجهزة  كرونوغرافات  املخربي،  لال�ستخدام  ا�ست�سراب 
كثافة ال�سوائل)كامريات ت�سوير �سينمائي، اأجهزة اإعداد اأفالم الت�سوير ال�سينمائي، اأفالم 
ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء، مفاتيح قطع الدارات الكهربائية، اأدوات اإقفال الدارات 
ت�سجيل  اأقرا�س  تنظيف  اأجهزة  الفونوغراف،  اأ�سطوانات  تنظيف  اأجهزة  الكهربائية، 
اأنفـية للغوا�سني وال�سباحني، �ساعات الدوام )اأدوات  ال�سوت، اأجهزة قيا�س امليل، مالقط 
احلوادث  من  واقية  مالب�س  للمختربات،  خ�سي�سا  م�سنوعة  مالب�س  الزمن(،  ت�سجيل 
خانقة  ملفات  املحور،  متحدة  كبالت  احلريق،  من  واقية  مالب�س  واحلريق،  واألإ�سعاع 
)معاوقة(، ملفات كهربائية، ملفات كهرومغناطي�سية، مما�سك للملفات الكهربائية، اآليات 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآليات تعمل بقطع النقد ألأجهزة التلفزيون، جممعات 
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اأجهزة  الكهربائي،  التيار  مبدألت  الكهربائي،  التيار  لتبديل  كهربائية  اأجهزة  كهربائية، 
ت�سغيل األأقرا�س املدجمة، اأقرا�س مدجمة )�سمعية - ب�سرية(، �سفارات حتذير)اأقرا�س 
)اأدوات  بو�سالت  اجتاهية،  بو�سالت  مقارنة،  دارات  فقط(،  القراءة  )لذاكرة  مدجمة 
قيا�س(، برامج األعاب كمبيوتر، لوحات مفاتيح ألأجهزة الكمبيوتر، ذاكرات كمبيوتر، برامج 
برامج  برامج كمبيوتر م�سجلة،  بالكمبيوتر،  اأجهزة ملحقة  الكمبيوتر،  لت�سغيل  م�سجلة 
كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برجميات كمبيوتر م�سجلة، اأجهزة كمبيوتر، طابعات 
مانعات  كهربائية،  مو�سالت  ب�سرية،  مكثفات  مكثفات،  الكمبيوتر،  اأجهزة  مع  ت�ستخدم 
�سواعق، موا�سري تو�سيل �سوتية، موا�سري اأ�سالك كهربائية، و�سالت كهربائية، و�سالت 
الال�سقة،  للعد�سات  اأوعية  )كهربائية(، عد�سات أل�سقة،  الكهربائية، و�سالت  للخطوط 
املجهرية، لوحات حتكم  لل�سرائح  اأوعية  الال�سقة،  للعد�سات  اأوعية  مالم�سات كهربائية، 
)كهربائية(، حموألت كهربائية، اأ�سالك نحا�س معزولة، عد�سات تقومي الب�سر )ب�سرية(، 
تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  )املزيفة(،  املقلدة  النقد  قطع  كوا�سف  كونية،  درا�سات  اأدوات 
واقية  بذألت  البيانات(،  معاجلة  )معدات  قارنات  �سوتية،  قارنات  عدادات،  بالعداد، 
للطيارين)قارنات كهربائية، اأغطية للمخارج الكهربائية، دمى اختبارات الت�سادم، بواتق 
)م�سرعات  �سيكلوترونات  الكهربائي،  التيار  مقومات  )خمربية(،  بواتق  )خمربية(، 
)للت�سوير  مظلمة  غرف  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  املظلمة  للغرف  م�سابيح  حلقية(، 
الفوتوغرافـي(، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية، اأجهزة 
املغناطي�سية،  لالأ�سرطة  التمغنط  اإزالة  اأجهزة  ال�سغط،  اإزالة  البيانات، حجرات  معاجلة 
لغايات  معادن  كوا�سف  كوا�سف،  الب�سرية،  الكثافة  قيا�س  اأجهزة  الكثافة،  قيا�س  اأجهزة 
�سناعية اأو ع�سكرية، كوا�سف دخان، اأجهزة ت�سخي�س لي�ست لغايات طبية، اأغ�سية )�سوتية(، 
اأجهزة حيود  اإمالئية،  اآألت  الفوتوغرافـي(،  اأغ�سية )للت�سوير  العلمية،  اأغ�سية لالأجهزة 
اأنابيب تفريغ كهربائية بخالف  )جمهريات(، خافتات )منظمات( لل�سوء، كهربائية، 
امل�ستخدمة لالإ�ساءة، اأقرا�س مدجمة )�سمعية - ب�سرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة 
اأقرا�س  الكمبيوتر(  ألأجهزة  األأقرا�س  م�سغالت  ب�سرية،  اأقرا�س  فقط(،  القراءة 
مغناطي�سية، اأجهزة قيا�س امل�سافات، اأجهزة ت�سجيل امل�سافات(، اأجرا�س اإنذار كهربائية)اأجهزة 
تقطري لالأغرا�س العلمية، لوحات توزيع )كهربائية(، �سناديق توزيع )كهربائية(، دواليب 
�سفارات  النووي،  للحم�س  رقائق  غو�س،  بذألت  للغوا�سني،  اأقنعة  )كهربائية(،  توزيع 
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قابلة  �سورية  ملفات  األإ�سعاعية،  اجلرعات  قيا�س  اأجهزة  اجلرعات،  موزعات  للكالب، 
للتنزيل، ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل، نغمات قابلة للتنزيل للهواتف النقالة، م�سارف 
لال�ستخدام فـي الت�سوير الفوتوغرافـي، مقايي�س للخياطني، م�سغالت األأقرا�س )ألأجهزة 
)للت�سوير  جتفـيف  منا�سب  الفوتوغرافـية،  ال�سور  جتفـيف  اأجهزة  الكمبيوتر(، 
الفوتوغرافـي(، اأنابيب )كهربائية(، م�سغالت األأقرا�س الفـيديوية الرقمية، دينامومرتات 
ال�سينمائي،  الت�سوير  اأفالم  اإعداد  اأجهزة  اأذن للغوا�سني،  )اأجهزة قيا�س القوة(، �سدادات 
�ساعات توقيت �سلق البي�س )�ساعات رملية(، �سمعدانات فح�س البي�س، اأجرا�س كهربائية 
الفقد  موؤ�سرات  ال�سناعية،  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساآت  لالأبواب، 
اأ�سالك كهربائية، مواد م�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي )اأ�سالك  الكهربائي، موا�سري 
لتثبيت  مكهربة  ق�سبان  مكهربة،  املاء)�سياجات  حتت  للم�ستك�سفـني  ق�سبان  وكبالت(، 
احلديدية،  ال�سكك  بنقاط  بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأجهزة  الك�سافة،  األأ�سواء 
ملفات  كهربائي،  حتليل  اأجهزة  باألإ�سارات،  بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأجهزة 
كهرومغناطي�سية، لوحات اإعالنات اإلكرتونية، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�سري(، 
بيانية  بطاقات  للتفريغ،  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات  جيبية،  اإلكرتونية  ترجمة  اأجهزة 
مغناطي�سية  بطاقات  الهوية،  لتحديد  م�سفرة  مغناطي�سية  اأ�ساور  للب�سائع،  اإلكرتونية 
م�سفرة، م�سفرات مغناطي�سية، اأجهزة تكبري )للت�سوير الفوتوغرافـي(، فواني�س �سحرية، 
التعر�س لل�سوء )اأجهزة قيا�س �سدة األإ�ساءة(،  اأجهزة قيا�س مدة  اأجهزة قيا�س الطاقة، 
للنظارات،  اأطر  للنظارات،  خيوط  للنظارات،  �سال�سل  للنظارات،  علب  احلريق،  طفايات 
نظارات، عد�سات عينية، اأدوات حتتوي على عد�سات عينية، دروع وجه واقية للعمال، اآألت 
)اأجهزة خمربية(،  اأجهزة تخمري  �سياجات مكهربة،  املزيفة،  النقد  كوا�سف قطع  فاك�س، 
كبالت األياف ب�سرية، اأفالم ت�سوير �سينمائي معر�سة لل�سوء، اأجهزة قطع األأفالم، اأجهزة 
اإعداد اأفالم الت�سوير ال�سينمائي(، طوافات اإنقاذ)اأفالم معر�سة لل�سوء، اأفالم اأ�سعة اإك�س 
فوق  األأ�سعة  )فالتر(  مر�سحات  التنف�س،  لكمامات  )فالتر(  مر�سحات  لل�سوء،  معر�سة 
البنف�سجية للت�سوير الفوتوغرافـي، مر�سحات )فالتر( )للت�سوير الفوتوغرافـي(، اأدوات 
اإنذار �سد احلريق، خمادات حريق، بطانيات اإخماد احلريق، قوارب اإطفاء احلريق، مالب�س 
احلريق،  اإطفاء  اأجهزة  احلريق،  من  جناة  �سالمل  اإطفاء،  �سيارات  احلريق،  من  واقية 
لرجال  اأ�سب�ستو�س  حاجبات  احلريق،  اإطفاء  خراطيم  فوهات  احلريق،  اإطفاء  خراطيم 
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�سوئية(،  )اإ�سارات  وما�سة  اأ�سواء  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  وما�سة  م�سابيح  األإطفاء، 
اأجهزة  فلورية،  �سا�سات  مرنة،  اأقرا�س  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  وما�سة  اإ�ساءة  اأجهزة 
لل�سرائح  )اإطارات(  براويز  الغذاء،  حتليل  اأجهزة  متفجرة،  غري  �سباب  اإ�سارات  اإر�سال 
اأفران  الرتدد،  قيا�س  اأجهزة  الربيدية،  الدمغات  فح�س  اأجهزة  الفوتوغرافـية،  ال�سفافة 
لال�ستخدام املخربي، اأثاث م�سنوع خ�سي�سا للمختربات، اأ�سالك ان�سهار، م�ساهر، بلورات 
من  واقية  مالب�س  غلفانومرتات،  غلفانية،  خاليا  غلفانية،  بطاريات  )كوا�سف(،  غالينا 
احلريق، اأدوات اختبار الغاز(، موازين)حمددات قيا�س البنزين، اأجهزة قيا�س الغاز )اأجهزة 
اأجهزة  اأواين زجاجية مدرجة،  قيا�س، زجاج مغطى مبو�سل كهربائي،  قيا�س(، حمددات 
للغوا�سني،  العاملي، قفازات  املو�سع  الفوتوغرافـية، نظام حتديد  لل�سور  تلميع )تزجيج( 
امليل،  درجة  موؤ�سرات  الريا�سية،  لالألعاب  واقية  نظارات  احلوادث،  من  للوقاية  قفازات 
الكهر�سوئية  الروؤو�س  تنظيف  اأ�سرطة  للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم  للبطاريات،  �سفائح 
)للت�سجيل(، �سماعات الراأ�س، اأجهزة تنظيم احلرارة، اأجهزة هليوغرافـية، خوذ واقية، خوذ 
جهد  ذات  بطاريات  املالب�س،  اأطراف  حمددات  للركوب،  خوذة  الريا�سة،  لالألعاب  واقية 
عايل، اأجهزة عالية الرتدد، مما�سك للملفات الكهربائية، �سور جم�سمة، اأبواق للمكربات 
اأجهزة  ال�سوائل،  كثافة  قيا�س  اأجهزة  رملية،  �ساعات  احلرائق،  اإطفاء  خراطم  ال�سوتية، 
اأغلفة متييز لالأ�سالك  الهوية،  لتحديد  اأ�ساور مغناطي�سية م�سفرة  قيا�س رطوبة اجلو، 
الكهربائية، خيوط متييز لالأ�سالك الكهربائية، بطاقات هوية ممغنطة، اأجهزة كهربائية 
حا�سنات  امليل،  قيا�س  اأجهزة  بعد،  عن  لالإ�سعال  كهربائية  اأجهزة  بعد،  عن  لالإ�سعال 
أل�ستـنبات البكترييا(، بالونات ر�سد جوي)موؤ�سرات الكمية، موؤ�سرات ال�سرعة، موؤ�سرات 
دارات  ذكية(،  )بطاقات  املتكاملة  الدارات  بطاقات  )كهربائية(،  حث  ملفات  املاء،  من�سوب 
عك�سية  مقومات  الكمبيوتر،  ألأجهزة  بينية  اأجهزة  داخلي،  ات�سال  اأجهزة  متكاملة، 
)كهربائية(، اآألت اإعداد فواتري، اأجهزة تاأين لي�ست ملعاجلة الهواء، اأوعية بطاريات، دألئل 
ت�سغيل )اأدوات قيا�س(، �سناديق نغم ألأجهزة الكمبيوتر، �سناديق نغم )مو�سيقية(، �سناديق 
الكيلومرتات  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  للكبالت  تو�سيل  جلب  )كهربائية(،  تو�سيل 
اأطقم غري يدوية للهواتف، واقيات ركب للعمال، مالب�س م�سنوعة خ�سي�سا  للمركبات، 
للمختربات، فرازات طرد مركزي للمختربات، اأحوا�س خمربية، اأجهزة قيا�س كثافة اللنب، 
الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  املظلمة  للغرف  م�سابيح  للنب،  النوعي  الثقل  قيا�س  اأجهزة 
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اأجهزة ليزر لي�ست  اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية،  فواني�س �سحرية، فواني�س ب�سرية، 
لغايات طبية، اأدوات لقيا�س �سماكة اجللد، اأغطية عد�سات، عد�سات للت�سوير الفوتوغرافـي 
)اأدوات  الت�سوية  �سواخ�س  الت�سوية،  اأدوات  للر�سائل،  موازين  ب�سرية،  عد�سات  الفلكي، 
لتبني  الريح  خماريط  اإنذار،  �سفارات  اأثقال،  وزن،  للريا�سة)اآألت  راأ�س  واقيات  م�سح(، 
اأ�سالك  الال�سلكية،  للهوائيات  �سواري  )كهربائية(،  اأ�سالك  مو�سالت  الريح،  اجتاه 
كهربائية، اأ�سالك من �سبائك معدنية )اأ�سالك ان�سهار(، اأ�سالك هواتف، معاجلات كلمات، 
دروع وجه واقية للعمال، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع اأجهزة الكمبيوتر، جهاز اأ�سعة اإك�س 
لي�ست لغايات طبية، اأفالم اأ�سعة اإك�س معر�سة لل�سوء، �سور اأ�سعة اإك�س بخالف امل�ستخدمة 
اإك�س  اأ�سعة  ألإنتاج  اأجهزة ومعدات  لغايات طبية،  لي�ست  اإك�س  اأ�سعة  اأنابيب  لغايات طبية، 
لي�ست لغايات طبية، اأجهزة واقية من اأ�سعة اإك�س لي�ست لغايات طبية(، حافظات للهواتف 
ثياب  اإنقاذ،  اإنقاذ، عوامات  اأحزمة  األأفقية(،  )اأدوات حتديد اخلطوط  الذكية)م�ستويات 
)األياف  ال�سوء  تو�سيل  األياف  اإنقاذ،  طوافات  اإنقاذ،  ومعدات  اأجهزة  اإنقاذ،  �سبكات  اإنقاذ، 
لالإ�سارات(،  )اأدوات  املرور  اإ�سارات  لل�سوء،  )كهربائية(  )منظمات(  خافتات  ب�سرية(، 
بطاريات  اإ�ساءة،  كوابح  لل�سوء،  م�سدرة  اإلكرتونية  موؤ�سرات  لل�سوء،  ثنائية  �سمامات 
اإ�ساءة، مانعات �سواعق، مانعات �سواعق )ق�سبان(، حمددات )كهربائية(، اأقفال كهربائية، 
�سحرية،  فواني�س  �سوت،  مكربات  الكهربائي،  الفقد  موؤ�سرات  قيا�س(،  )اأدوات  م�سجالت 
مغناطي�سية  اأ�سرطة  وحدات  مغناطي�سية،  م�سفرات  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط 
اأ�سالك مغناطي�سية، مغناطي�سات، مغناطي�سات  اأ�سرطة مغناطي�سية،  الكمبيوتر،  ألأجهزة 
اأجهزة قيا�س �سغط  اإنعا�س )اأجهزة تعليمية(،  للزينة، نظارات مكربة )ب�سرية(، متاثيل 
البحر، عوامات دليلية، مراقم حتديد  ال�سائل، بو�سالت بحرية، حمددات عمق  اأو  الغاز 
واآألت  اأدوات  الال�سلكية،  للهوائيات  �سواري  واقية،  اأقنعة  للغوا�سني،  اأقنعة  )للنجارة(، 
ر�سم  األ�ستعمال،)اأدوات  ويدوية  األأرجل  اأحادية  الذاتي  للت�سوير  دعامات  املواد(،  فح�س 
هند�سي، مقايي�س، اأجهزة قيا�س، اأدوات قيا�س كهربائية، اأواين قيا�س زجاجية، اأدوات قيا�س، 
زئبقية،  ت�سوية  موازين  �سوتية(،  )م�سخمات  ميغافونات  اآلية،  اإ�سارات  قيا�س،  مالعق 
اأو  ال�سناعية  لالأغرا�س  معادن  كوا�سف  امل�سهر(،  )اأ�سالك  معدنية  �سبائك  من  اأ�سالك 
الع�سكرية، بالونات ر�سد جوي، اآألت ر�سد جوي، اأجهزة قيا�س، بندوألت اإيقاع، حمددات 
قيا�س ميكرومرتي، لوالب ميكرومرتية لالأدوات الب�سرية، ميكرومرتات )اأجهزة قيا�س 
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دقيقة(، ميكروفونات، معاجلات بيانات �سغرية، اأوعية لل�سرائح املجهرية، ميكرو�سكوبات 
)جماهر(، اأجهزة تقطيع �سرائح دقيقة، عدادات اأميال للمركبات، مرايا للمعاينة، مرايا 
�سا�سات عر�س  اأجهزة مراقبة كهربائية،  النقود،  اآألت عد وفرز  املودم،  اأجهزة  )ب�سرية(، 
)اأجزاء كمبيوتر(، برامج مراقبة )برامج كمبيوتر(، �سيارات اإطفاء، فاأرة )معدات معاجلة 
بيانات(، لبادات الفاأرة، �سناديق مو�سيقية )�سناديق نغم( تدار بقطع النقد، اأجهزة واأدوات 
اأدوات  طبلوين(،  )كمبيوتر  للمركبات  مالحة  اأجهزة  بحرية،  اإ�سارة  اأجهزة  مالحية، 
احلرارية)ألفتات  ال�سعرات  قيا�س  اأجهزة  األأ�سطوانات(،  ت�سغيل  ألأجهزة  اإبر  مالحية، 
نيونية، �سبكات للوقاية من احلوادث، �سبكات اأمان، مالقط اأنفـية للغوا�سني وال�سباحني، 
اإطفاء  خراطيم  فوهات  اإلكرتونية،  اإعالنات  لوحات  �سغري،  كمبيوتر  �سكل  فـي  مفكرة 
قيا�س  )اأجهزة  اأومرتات  ثمنية،  مناقل  ر�سد،  اأدوات  )ب�سرية(،  �سيئية  عد�سات  احلريق، 
املقاومة باألأوم(، اأجهزة واأدوات ب�سرية، قارئات حروف ب�سرية، مكثفات ب�سرية، اأو�ساط 
زجاج  ال�سوء(،  تو�سيل  )فتائل  ب�سرية  األياف  ب�سرية،  اأقرا�س  ب�سرية،  بيانات  تخزين 
ب�سرية،  عد�سات  ب�سرية،  �سحرية  فواني�س  ب�سرية،  م�سابيح  ب�سرية،  �سلع  ب�سريات، 
األأك�سجني،  نقل  اأجهزة  املخربي،  لال�ستخدام  اأفران  ذبذبية(،  )را�سمات  اأ�سيلوغرافات 
اخلطى،  عدادات  ج�سيمات،  م�سارعات  الوقوف،  عدادات  الفاأرة،  لبادات  األأوزون،  مولدات 
ثقوب مراقبة )عد�سات مكربة( لالأبواب، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�سري(، اأجهزة 
ملحقة بالكمبيوتر، بري�سكوبات )مناظري مراقبة غري مرئية(، م�سجالت �سغرية احلجم، 
)فوتوغرافـية  ت�سوير  اآألت  الفونوغراف،  اأ�سطوانات  البنزين،  قيا�س  حمددات 
قيا�س  اأجهزة  الفوتوغرافـية(،  لل�سور  جتفـيف  اأجهزة  وحرارية(،  واإلكرتو�ستاتية 
ال�سفافة  لل�سرائح  تركيز  اأجهزة  الفوتوغرافـية،  لل�سور  زجاجي  تزجيج  التدفق)اأجهزة 
)اأجهزة  فوتومرتات  الفوتوغرافـية،  ال�سفافة  لل�سرائح  )اإطارات(  براويز  الفوتوغرافـية، 
واأدوات  اأجهزة  �سوئية،  كهربائية  خاليا  تلغرافـيا،  ال�سور  اإر�سال  اأجهزة  �سوئية(،  قيا�س 
األأنفـية،  للنظارات  �سال�سل  األأنفـية،  للنظارات  علب  اأنفـية،  نظارات  الفـيزيائية،  للعلوم 
اأ�سرطة للنظارات األأنفـية، �سنادات للنظارات األأنفـية، اأنابيب م�س، لوحات م�سح م�ستوية 
)اأدوات م�سح(، اأجهزة قيا�س ال�سطوح، حامالت ال�سفائح املعتمة )للت�سوير الفوتوغرافـي(، 
�سفائح للبطاريات، م�سغالت األأقرا�س الفـيديوية الرقمية، اأجهزة ر�سم خطوط بيانية، 
قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية(، �ساقول، خيوط الفادن )خيوط 
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م�سغالت  األ�ستقطاب،  مقايي�س  م�سيئة،  اإلكرتونية  موؤ�سرات  جيب،  حا�سبات  ال�ساقول(، 
و�سائط حممولة، هواتف حممولة، موازين دقيقة، اأجهزة قيا�س دقيقة، حمددات قيا�س 
�سدادات  املركبات،  اإطارات  فـي  ال�سغط  انخفا�س  تبني  اأوتوماتيكية  موؤ�سرات  ال�سغط، 
دارات  لوحات  ال�سغط،  قيا�س  اأجهزة  ال�سغط،  موؤ�سرات  لل�سمامات،  ال�سغط  موؤ�سرات 
مطبوعة، دارات مطبوعة(، �سدرية �سالمة عاك�سة)طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة الكمبيوتر، 
مركزية(،  معاجلة  )وحدات  معاجلات  العلمية،  لالأغرا�س  جم�سات  )ب�سرية(،  منا�سري 
برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج األعاب كمبيوتر، برامج م�سجلة لت�سغيل 
الكمبيوتر، اأجهزة عر�س، �سا�سات عر�س، اأجهزة واقية من اأ�سعة اإك�س لي�ست لغايات طبية، 
لالألعاب  واقية  خوذ  واقية،  خوذ  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  احلوادث  من  واقية  اأجهزة 
فـي  املفاجئ  التغري  من  واقية  اأدوات  للطيارين،  واقية  بذألت  واقية،  اأقنعة  الريا�سية، 
الفلطية، مناقل )اأدوات قيا�س(، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، اآألت مكتبية للبطاقات 
املرتفعة(،  احلرارة  درجات  قيا�س  )اأجهزة  بريومرتات  لالأجرا�س،  كبا�سة  اأزرار  املخرمة، 
نداء  اأجهزة  رادار،  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  جتفـيف  منا�سب  الكمية،  موؤ�سرات 
لالأغرا�س  اإ�سعاعية  عر�س  �سا�سات  ال�سناعية،  لالأغرا�س  اإ�سعاعية  اأجهزة  أل�سلكي، 
أل�سلكية،  هواتف  أل�سلكية،  تلغرافات  للمركبات،  راديو  اأجهزة  راديو،  اأجهزة  ال�سناعية، 
اأجهزة اأمان حلركة مرور ال�سكك احلديدية، اأجهزة حتديد املدى، قارئات �سيفرات األأعمدة، 
وب�سرية(،  �سمعية  ب�سرية، م�ستقبالت  قارئات حروف  بيانات(،  قارئات )معدات معاجلة 
قالدات اإلكرتونية لرتوي�س احليوانات)�سماعات هواتف، اأجهزة لتغيري اإبر اأجهزة ت�سغيل 
امل�سافات، خمف�سات )كهربائية(،  اأجهزة ت�سجيل  اأ�سطوانات،  اأجهزة ت�سغيل  األ�سطوانات، 
اأقرا�س عاك�سة تلب�س للوقاية من حوادث املرور، اأجهزة قيا�س معامل األنك�سار، تل�سكوبات 
كا�سرة، اآألت ت�سجيل النقد، اأجهزة تنظيم كهربائية، منظمات )خافتات( كهربائية لل�سوء، 
مرحـالت كهربائية، معتقات م�سراع الكامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي(، اأجهزة حتكم 
عن بعد، من�ساآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات ال�سناعية، اأجهزة اإلكرتوديناميكية 
بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأجهزة  احلديدية،  ال�سكك  بنقاط  بعد  عن  للتحكم 
بخالف  تنف�س،  اأجهزة  الهواء،  لرت�سيح  تنف�س  اأجهزة  كهربائية،  مقاومات  باألإ�سارات، 
امل�ستخدمة للتنف�س األ�سطناعي، اأقنعة تنف�س، بخالف امل�ستخدمة للتنف�س األ�سطناعي، 
كوابح اأمان، بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات األألعاب الريا�سية، متاثيل اإنعا�س 
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)اأجهزة تعليمية(، اأوعية تقطري، منا�سب ألأوعية التقطري، عدادات دورات(، اأجهزة توجيه 
لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة ألألعاب الفـيديو)ريو�ستات )ناظمات التيار(، 
خوذات للركوب، اإ�سارات �سوئية اأو اآلية للطرق، ق�سبان للم�ستك�سفـني حتت املاء، �سواخ�س 
)اأدوات م�سح(، م�ساطر )اأدوات قيا�س(، م�ساطر )اأدوات قيا�س(، اأجهزة قيا�س ال�سكر، �سباك 
اأمان، بخالف امل�ستخدمة ملقاعد املركبات ومعدات األألعاب الريا�سة، م�سمع  اأمان، كوابح 
اأمان، اأجهزة قيا�س امللوحة، اأجهزة مالحية لالأقمار ال�سناعية، اأقمار �سناعية لالأغرا�س 
بيانات(،  ذراعية )موازين قبانية(، ما�سحات )معدات معاجلة  العلمية، موازين، موازين 
)للت�سوير  �سا�سات  الفوتوغرافـي،  للحفر  �سا�سات  األإطفاء،  لرجال  اأ�سب�ستو�س  حاجبات 
ارتفاع  قيا�س  اأجهزة  مو�سالت،  �سبه  الداخلية،  اللولبة  قيا�س  حمددات  الفوتوغرافـي(، 
واألإ�سعاع  احلوادث  من  للوقاية  اأحذية  الكهربائية،  للكبالت  اأغلفة  الطائرة،  األأج�سام 
الكامريا  م�سراع  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  الكامريات  م�سراع  معتقات  واحلريق، 
)للت�سوير الفوتوغرافـي(، تل�سكوبات ت�سويب لالأ�سلحة النارية، اأجرا�س اإ�سارة(، نظارات 
ذكية)فواني�س اإ�سارة، عوامات اإ�سارة، لوحات اإ�سارة م�سيئة اأو اآلية، �سفارات اإ�سارة، اإ�سارات 
م�سيئة اأو اآلية، اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية، اإ�سارات �سوئية، اأجهزة متثيلية للقيادة 
اأجهزة لقيا�س �سماكة اجللود، جلب تو�سيل للكبالت  اإنذار،  والتحكم باملركبات، �سفارات 
�سرائح  اإنزألقية،  م�ساطر  ال�سرائح،  عر�س  اأجهزة  منزلقة،  قيا�س  فرجارات  الكهربائية، 
املتكاملة(،  الدارات  بطاقات   ( ذكية  بطاقات  امليل،  موؤ�سرات  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير 
كوا�سف الدخان، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية(، جوارب تدفاأ 
اللحام، �سمامات  كهربائيا، برجميات كمبيوتر )م�سجلة(، بطاريات �سم�سية، خوذ عمال 
اإنذار  اأجهزة  بال�سدى،  �سرب  اأجهزة  كهرومغناطي�سية(،  )مفاتيح  لولبية  مبلفات  ت�سغل 
�سوتية، معدات حتديد م�سدر ال�سوت، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت، حامالت لت�سجيل ال�سوت، 
اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت، اأ�سرطة ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة نقل ال�سوت، 
من  واقيات  ال�سرب،  خيوط  ال�سرب،  خليوط  ر�سا�سية  اأثقال  األأعماق،  �سرب  واآألت  اأجهزة 
ال�سرر، اأنابيب للتخاطب، علب للنظارات، اأطر للنظارات(، �ساعات ذكية)عد�سات للنظارات، 
�سبكرتو�سكوبات  اأجهزة  طيفـي(،  )خمطاط  �سبكرتوغراف  اأجهزة  )ب�سرية(،  نظارات 
قيا�س  اأجهزة  ال�سرعة،  موؤ�سرات  للمركبات،  ال�سرعة  �سبط  اأجهزة  طيفـي(،  )مك�ساف 
ال�سرعة )للت�سوير الفوتوغرافـي(، منظمات ال�سرعة ألأجهزة ت�سغيل األ�سطوانات، اأجهزة 
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الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  لف  بكرات  كحولية،  ت�سوية  موازين  العد�سات،  تقو�س  قيا�س 
نظارات واقية لالألعاب الريا�سية، خوذ واقية لالألعاب الريا�سية، �سبكات ر�س للوقاية من 
احلريق، منظمات اإ�ساءة امل�سرح، اأجهزة مراقبة اأختام الربيد، منا�سب ألأجهزة الت�سوير 
الفوتوغرافـي، كبالت ت�سغيل للمحركات، موازين قبانية )موازين ذراعية(، اأجهزة قيادة 
)منظار  �سترييو�سكوب  اأجهزة  �سخ�سية،  ا�سترييوهات  رافعة،  حموألت  للمركبات،  اآلية 
ت�سجيل  اأ�سرطة  املخربية،  للتجارب  تقطري  وحدات  �سترييو�سكوبية،  اأجهزة  جم�سم(، 
ال�سوت، اإبر ألأجهزة ت�سغيل األ�سطوانات، �سلفـيتوميرتات )اأجهزة قيا�س الكربيت(، نظارات 
للم�ساحني،  موازين  م�ساحة،  معدات  م�ساحة،  �سال�سل  م�ساحة،  واأدوات  اأجهزة  �سم�سية، 
لوحات مفاتيح كهربائية، �سناديق مفاتيح )كهربائية(، مفاتيح كهربائية(، اأجهزة اإطفاء 
النريان)تاكومرتات )اأجهزة قيا�س ال�سرعة الزاوية(، م�سجالت �سريطية، وحدات اأ�سرطة 
عدادات  املغناطي�سية،  لال�سرطة  التمغنط  اإزالة  اأجهزة  الكمبيوتر،  ألأجهزة  مغناطي�سية 
)اأجهزة(،  تلغرافات  تلغرافات،  اأ�سالك  اأ�سنان،  واقيات  تعليمية،  اأجهزة  األأجرة،  �سيارات 
اأ�سالك  الهاتفـية،  األإر�سال  اأجهزة  هواتف،  �سماعات  هاتف،  اأجهزة  املدى،  قيا�س  اأجهزة 
هواتف، هواتف حممولة، طابعات عن بعد، ملقنات عن بعد، قاطع للتيار الكهربائي عن 
بعد، تل�سكوبات، تل�سكوبات ت�سويب لالأ�سلحة النارية، طابعات عن بعد، اأجهزة تلفزيون، 
ماكينات �سراف اآيل اأوتوماتيكية، موؤ�سرات درجة احلرارة، طرفـيات تو�سيل )كهربائية(، 
اأنابيب اختبار، اأجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية، اأجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة، ثيودوليتات 
ثريمومرتات  كهروحرارية،  �سمامات  كهروحرارية،  اأنابيب  الزوايا(،  لقيا�س  )اأجهزة 
)موازين حرارة( لي�ست لغايات طبية، ثريمو�ستات )منظمات احلرارة(، ثريمو�ستات 
للمركبات، عدادات األأ�سنان، خيوط متييز لالأ�سالك الكهربائية، موزعات تذاكر، �ساعات 
الدوام )اأدوات ت�سجيل الزمن(، اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب)اأجهزة ت�سجيل 
فـي  ال�سغط  انخفا�س  تبني  اأوتوماتيكية  موؤ�سرات  اأتوماتيكية،  زمنية  مفاتيح  الزمن، 
اأقرا�س  الكلي،  اجلمع  اآألت  األ�سطوانات،  ت�سغيل  ألأجهزة  �سوتية  اأذرع  املركبات،  اإطارات 
عاك�سة تلب�س للوقاية من حوادث املرور، اأجهزة األإ�سارات ال�سوئية )اأدوات اإر�سال اإ�سارات(، 
حموألت )كهربائية(، ترانز�ستورات )اإلكرتونية(، اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية، اأجهزة 
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)للت�سوير  �سرائح  بعد(،  عن  )لالت�سال  اإر�سال  اأجهزة  بعد(،  عن  )لالت�سال  اإر�سال 
اأجهزة مر�سلة جميبة، منا�سب ثالثية القوائم،  اأجهزة عر�س ال�سرائح،  الفوتوغرافـي(، 
منا�سب ثالثية القوائم للكامريات، اأنابيب تفريغ كهربائية بخالف امل�ستخدمة لالإ�ساءة، 
كثافة  قيا�س  اأجهزة  املركبات،  اإطارات  فـي  ال�سغط  انخفا�س  تبني  اأوتوماتيكية  موؤ�سرات 
البول، م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك، حمددات قيا�س التفريغ، �سمامات مفرغة 
قيا�س  اأجهزة  كهرومغناطي�سية(،  )مفاتيح  لولبية  مبلفات  ت�سغل  �سمامات  )للراديو(، 
اأجهزة راديو للمركبات(، واقيات  التغاير املغناطي�سي، مثلثات حتذير من عطل املركبات، 
ورنيات  بالكمبيوتر(،  تدار  مالحة  )اأجهزة  للمركبات  مالحية  للريا�سة)اأجهزة  اأ�سنان 
)مقايي�س متناهية الدقة(، �سدارات واقية من الر�سا�س، اأ�سرطة فـيديو، لفافات تخزين 
األعاب الفـيديو، م�سجالت فـيديو، �سا�سات فـيديو، هواتف فـيديو، اأ�سرطة فـيديو، م�سوبات 
فوتوغرافـية، اأجهزة قيا�س اللزوجة، منظمات الفلطية للمركبات، اأدوات واقية من التغري 
املفاجئ فـي الفلطية، فولتمرتات )اأجهزة قيا�س الفلطية(، اآألت اقرتاع، رقاقات )�سرائح 
أل�سلكية،  هواتف  )حماية(،  مواراة  نظارات  الر�سا�س،  من  واقية  �سدارات  �سيليكونية(، 
موؤ�سرات  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير  غ�سيل  اأحوا�س  املركبات،  عطل  من  حتذير  مثلثات 

من�سوب املاء، اأجهزة قيا�س الطول املوجي، ج�سور قبانية، اأجهزة واأدوات وزن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 75169، ر.ب:11578، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157833

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سواء  امليالد،  عيد  ل�سجرة  كهربائية  ال�ساخن)اأ�سواء  الهواء  اأفران 

لل�سيارات، اأ�سواء للمركبات، اأجهزة تلقيم لالأفران، اأرقام م�سيئة للمنازل، 

اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة، فتائل مغني�سيوم لالإ�ساءة، حمم�سات ال�سعري 

املنبت )امللت(، اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو(، اأفران ميكروويف لالأغرا�س ال�سناعية، 

معدات تربيد احلليب، م�سابيح مناجم، حنفـيات خلط ملوا�سري املياه، فوهات مانعة ألنت�سار 

نووية،  مفاعالت  النووية،  املهدئة  واملواد  النووي  الوقود  ملعاجلة  من�ساآت  احلنفـيات،  ماء 

مواقد زيت، م�سابيح زيتية، اأجهزة تنقية الزيت، نوافـري زينة، معدات لالأفران م�سنوعة 

من �سل�سال ناري، اأفران ميكروويف لالأغرا�س ال�سناعية، اأفران بخالف امل�ستخدمة فـي 

تدفئة  )و�سائد(  كمادات  هيدروجني،  اأك�سي  مواقد  لالأفران،  م�سكلة  معدات  املختربات، 

لي�ست لغايات طبية، معقمات، غاليات )اأباريق( كهربائية للقهوة، مواقد بنزين، حنفـيات 

اأطباق،  دفايات  �سحية(،  متديدات  من  )اأجزاء  موا�سري  األأنابيب،  خلطوط  )�سنابري( 

اأطباق �ساخنة، اأ�سواء جيب كا�سفة، م�سابيح جيب كهربائية، دفايات جيب، من�ساآت بلمرة، 

ازالة  اأجهزة  )اأوتوكالف(،  كهربائية  �سغط  طناجر  واحدة،  مرة  ت�ستخدم  تعقيم  اأكيا�س 

الروائح الكريهة من اجلو)اأوعية كهربائية ذات مقاب�س للطهو بال�سغط، خزانات �سغط 

من�ساآت  العر�س،  ألآألت  م�سابيح  النووية،  املهدئة  واملواد  الوقود  ملعاجلة  من�ساآت  للماء، 

م�سعات  كهربائية،  حرارية  م�سعات  احلرارية،  للم�سعات  اأغطية  املجاري،  نفايات  لتنقية 

امل�سابيح،  �سوء  عاك�سات  للتقطري،  تنقية  اأبراج  نووية،  مفاعالت  )للت�سخني(،  حرارية 

عاك�سات للمركبات، اأجهزة واآألت تربيد، اأجهزة ومن�ساآت تربيد، حجرات تربيد، حجريات 

تربيد، اأوعية تربيد، خزائن عر�س مربدة )�سناديق عر�س(، ثالجات، اأجهزة اإعادة توليد 
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الغاز،  الغاز، لوازم تنظيم واأمان ألأجهزة  اأو  املاء  احلرارة، لوازم تنظيم ألأجهزة وموا�سري 

لوازم تنظيم واأمان ملوا�سري الغاز، لوازم تنظيم و�سالمة ألأجهزة املاء، اأجهزة اإعادة ت�سخني 

الهواء، حمم�سات، حمم�سات بن، اأجهزة حتمي�س، اأدوات تدوير �سياخ ال�سوي، �سياخ �سوي، 

اأجهزة  ال�سالمة،  م�سابيح  الغاز،  اأو  املاء  وموا�سري  ألأجهزة  ال�سالمة  لوازم  �سوايات، 

ومتديدات �سحية، اأوعية كهربائية ذات مقاب�س للطهو بال�سغط، معدات حلمام ال�ساونا، 

اأجهزة غ�سل الغاز )اأجزاء من من�ساأت الغاز(، اأ�سواء كا�سفة، مقاعد تواليت، اأجهزة تربيد 

حمامات  الدو�س،  حلمام  )مق�سورات(  حجريات  املجاري،  نفايات  لتنقية  الهواء)من�ساآت 

لالأ�سواء  ماآخذ  الن�سفـي،  لال�ستحمام  )بانيو(  ا�ستحمام  اأحوا�س  مغا�سل،  الدو�س، 

احلرارية  الطاقة  لتجميع  اأجهزة  �سم�سية،  اأفران  املاء،  ع�سر  ألإزالة  اأجهزة  الكهربائية، 

فـي  ت�ستخدم  �سعالت  مداخن  املعدنية،  للمياه  )اأوعية(  مغاط�س  )للت�سخني(،  ال�سم�سية 

األآألت،  اأجزاء  بخالف  بخار،  مراجل  بخار،  مركمات  قيا�سية،  م�سابيح  النفط،  م�سافـي 

ا�سطناعية،  بخارية  قدور  البخار،  توليد  من�ساآت  ال�ساونا(،  )حمام  للوجه  بخار  اأجهزة 

معقمات، وحدات تقطري، مواقد، مواقد )اأجهزة ت�سخني(، م�سابيح لل�سوارع، األواح اإن�سائية 

لالأفران، اأجهزة معاجلة برك ال�سباحة بالكلور، اأجهزة دباغة )مفار�س �سم�سية(، حنفـيات 

ثرمو�ستاتية  �سمامات  )�سنابري(،  حنفـيات  للموا�سري،  )�سطامات(  �سدادات(  )�سنابري، 

)اأجزاء من من�ساآت ت�سخني(، حمم�سات خبز، من�ساآت تربيد للتبغ، حمم�سات تبغ، اأحوا�س 

فالتر،  مر�سحات  مياه(،  )دورات  مراحي�س  متنقلة،  مراحي�س  تواليت،  مقاعد  تواليت، 

تكييف لهواء)م�ساعل اإ�ساءة، م�سابيح جيب كهربائية، اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�ساءة، 

اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة، حجرات منقولة للحمام الرتكي، م�سابيح األأ�سعة فوق البنف�سجية 

لي�ست لغايات طبية، مباول )جتهيزات �سحية(، �سمامات التحكم فـي م�ستوى اخلزانات، 

عاك�سات  للمركبات،  اأمامية  تدفئة(، م�سابيح  )اأجزاء من من�ساآت  �سمامات ثرمو�ستاتية 
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للمركبات، مكيفات هواء للمركبات، معدات مانعة لتوهج م�سابيح املركبات )لوازم ملبات(، 

اأجهزة اإزالة ال�سقيع عن املركبات، اأجهزة ت�سخني ألإزالة ال�سقيع عن زجاج املركبات، اأجهزة 

اإ�ساءة للمركبات، اأ�سواء للمركبات، من�ساآت واأجهزة تهوية )تكييف الهواء(، معدات تهوية 

)تكييف الهواء( للمركبات، اأغطية تهوية، اأغطية تهوية للمختربات، حمم�سات كهربائية 

لكعكة الوفل، ثالجات �سخمة، دفايات لالأ�سرة، حلقات �سد )جلب( حلنفـيات املياه(، من�ساآت 

ري اآلية)اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفـيف والتهوية 

اأ�سيتيلينية،  مواقد  بخار،  مركمات  حرارية،  مركمات  ال�سحية،  واألأغرا�س  املياه  واإمداد 

�سعالت اأ�سيتيلينية، مولدات اأ�سيتيلني، مكيفات هواء للمركبات، اأجهزة تكييف الهواء، 

اجلو،  من  الكريهة  الروائح  اإزالة  اأجهزة  الهواء،  تربيد  اأجهزة  الهواء،  تكييف  من�ساآت 

املاء،  اأو  الهواء  ملعاجلة  تاأين  اأجهزة  الهواء،  تر�سيح  من�ساآت  )جمففات(،  هواء  جمففات 

اإعادة ت�سخني الهواء، معقمات هواء، �سمامات هواء  اأجهزة  اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، 

ملن�ساآت الت�سخني بالبخار، من�ساآت اإ�ساءة املركبات اجلوية، مواقد كحولية، معدات مانعة 

)لوازم  املركبات  م�سابيح  لتوهج  مانعة  معدات  ملبات(،  )لوازم  ال�سيارات  م�سابيح  لتوهج 

ملبات(، فوهات مانعة ألنت�سار ماء احلنفـيات، اأجهزة تر�سيح ألأحوا�س تربية األأحياء املائية، 

�سخانات ألأحوا�س تربية األأحياء املائية، اأ�سواء اأحوا�س ال�سمك، م�سابيح قو�سية، �سناديق 

رماد األأفران، من�ساآت اآلية ناقلة للرماد، جمامع لرماد األأفران، مفاعالت ذرية، اأوتوكالف 

ال�سيارات  م�سابيح  لتوهج  مانعة  معدات  لل�سيارات،  اأ�سواء  كهربائية(،  �سغط  )طناجر 

)لوازم ملبات(، مركمات حرارية)اأفران للخبازين، حجارة بركانية ت�ستخدم فـي ال�سوايات، 

ال�ساخن، معدات للحمام، معدات  بالهواء  �سوايات، لوازم للحمام، لوازم تدفئة احلمام 

)بانيو(،  ا�ستحمام  اأحوا�س  احلمام،  موا�سري  مثبتات  للحمام،  بطانات  ال�ساونا،  حلمام 

)اأوعية(  مغاط�س  للحمامات،  �سخانات  الن�سفـي،  لال�ستحمام  )بانيو(  ا�ستحمام  اأحوا�س 
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الهوائية،  للدراجات  اأ�سواء  امل�سروبات،  تربيد  اأجهزة  فرا�س،  دفايات  املعدنية،  للمياه 

ملن�ساآت  املراجل  )اأنابيب(  موا�سري  طبية،  لغايات  لي�ست  كهربائية  بطانيات  �سطافات، 

التدفئة، مراجل، بخالف اأجزاء األآألت، م�ساند للمواقد الغازية، مكنات للخبز، حمم�سات 

غازية،  مواقد  للم�سابيح،  مواقد  اأ�سيتيلينية،  مواقد  مواقد،  اخلبز،  �سنع  مكنات  خبز، 

للم�سابيح  كربون  اأعمدة  للمختربات،  مواقد  متوهجة،  مواقد  للجراثيم،  مبيدة  مواقد 

القو�سية، �سجاد يدفاأ كهربائيا، اأ�سواء ال�سقف، م�سعات حرارية للتدفئة املركزية، حجرات 

نظيفة )متديدات �سحية(، ثريات، منافـيخ للمداخن، اأنابيب للمداخن، مداخن للم�سابيح، 

)لالأغرا�س  ا�ست�سراب  اأجهزة  امليالد،  عيد  ل�سجرة  كهربائية  اأ�سواء  �سينية،  م�سابيح 

)فالتر(  مر�سحات  ا�سيتيلينية  مواقد  �سحية(،  )متديدات  نظيفة  حجرات  ال�سناعية(، 

للقهوة،  كهربائية  )اأباريق(  غاليات  القهوة،  ل�سنع  كهربائية  مكنات  للقهوة،  كهربائية 

حمم�سات بن، ملفات )اأجزاء من معدات التقطري اأو الت�سخني اأو التربيد(، مكثفات غازية، 

بخالف اأجزاء األآألت، من�ساآت لتكييف الهواء، اأوعية تربيد، اأوعية طهو، اأجهزة ومعدات 

طهو، حلقات طهو، اأواين طهو كهربائية، مربدات لالأفران، اأدوات ومن�ساآت تربيد، من�ساآت 

واآألت تربيد، من�ساآت تربيد لل�سوائل، من�ساآت تربيد للتبغ، من�ساآت تربيد للماء، حجريات 

)مق�سورات( حلمام الدو�س، ملبات جتعيد ال�سعر، و�سائد )كمادات( تدفئة كهربائية لي�ست 

كهربائية،  عميقة  مقايل  )تدفئة(،  خممدات  الهوائية،  للدرجات  اأ�سواء  طبية،  لغايات 

اأجهزة اإزالة ال�سقيع عن املركبات، اأجهزة ت�سخني ألإزالة ال�سقيع عن زجاج املركبات، اأجهزة 

اأجهزة ألإزالة  اأفران ت�ستخدم فـي طب األأ�سنان،  املواد الغذائية الع�سوية،  املاء من  ألإزالة 

الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�سخ�سي، وحدات اإزالة امللوحة، اأجهزة جتفـيف، اأدوات 

ن�سر ال�سوء، اأنابيب تفريغ كهربائية لالإ�ساءة، اأجهزة مطهرة، اأدوات توزيع املطهرات فـي 

الهواء)مغا�سل  ت�سخني  اإعادة  اأجهزة  التواليت(،  فـي  املطهرات  توزيع  اأدوات  التواليت، 
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�سحية(،  متديدات  من  )اأجزاء  لليدين  مغا�سل  �سحية(،  متديدات  من  )اأجزاء  لليدين 

املياه،  قنوات  مياه، متديدات  دورات  املغا�سل،  عند  اليدين  لتجفـيف  اأجهزة  اأوعية غ�سيل، 

متديدات توزيع املياه، متديدات تر�سيح املياه، جتهيزات رح�س باملاء، �سخانات ماء، �سخانات 

لوازم  الغاز،  اأو  املاء  وموا�سري  ألأجهزة  تنظيم  لوازم  املياه،  ل�سحب  اأجهزة  )اأجهزة(،  ماء 

�سالمة ألأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز، من�ساآت تنقية املاء، اأجهزة واآألت لتنقية املاء، اأجهزة 

ري  اآألت  اآلية،  ري  من�ساآت  املياه،  اإمداد  من�ساآت  ماء،  معقمات  املاء،  ع�سر  ألإزالة  ومن�ساآت 

ألأغرا�س زراعية، موا�سري مياه للتمديدات ال�سحية، اأجهزة لتدفق املاء الدوامي، اأجهزة 

عر�س(،  )�سناديق  مربدة  عر�س  خزائن  ا�سيتيلينية  مولدات  األألبان،  ل�سنع  كهربائية 

اأكيا�س تعقيم ت�ستخدم مرة واحدة، اأجهزة تقطري، اأعمدة تقطري، اأ�سواء للغو�س، جمففات 

هواء، جمففات �سعر، مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب، اأجهزة اإمداد مياه الري بالتنقيط 

جتفـيف،  ومن�ساآت  اأجهزة  جتفـيف،  اأجهزة  �سعر،  جمففات  هواء،  جمففات  ري(،  )معدات 

اأجهزة لتجفـيف العلف والكالأ، اأجهزة للتوفـري فـي وقود، اأجهزة كهربائية ل�سناعة األألبان، 

تبخري، خزانات متدد  اأجهزة  ت�سخني،  عنا�سر  كهربائيا،  يدفاأ  �سجاد  كهربائية،  م�سابيح 

فـي احلفالت،  للتزيني  �سحرية  اأ�سواء  للمطابخ،  �سفط  اأغطية  املركزية،  التدفئة  ملن�ساآت 

مراوح )لتكييف الهواء(، مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي، مراوح )اأجزاء من 

م�سخنات  الت�سخني،  ملراجل  تغذية  اأجهزة  للموا�سري،  حنفـيات  الهواء(،  تكييف  من�ساآت 

كهربائية لر�ساعات األأطفال، فتائل ت�سخني كهربائية، فتائل للم�سابيح الكهربائية، فتائل 

تكييف  )فالتر(  مر�سحات  للقهوة،  كهربائية  )فالتر(  مر�سحات  لالإ�ساءة،  مغني�سيوم 

الهواء، مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب، مر�سحات )فالتر( )اأجزاء من من�ساآت منزلية اأو 

لالأفران،  م�سكلة  معدات  للحمام،  معدات  منزلية،  نار  مواقد  توهج،  ق�سبان  �سناعية(، 

�سعالت ا�سيتيلينية معدات م�سكلة لالأفران، مداخن �سعالت ت�ستخدم فـي �سناعة الزيت، 
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�سعالت، م�سابيح جيب كهربائية )م�ساعل(، اأنابيب للمداخن، مداخن ملراجل الت�سخني، 

اأجهزة رح�س، خزانات رح�س، دفايات كهربائية للقدمني، دفايات للقدمني )كهربائية اأو 

غري كهربائية(، اأجهزة لتجفـيف العلف، اأفران حممولة )مواقد(، نوافـري، نوافـري للزينة، 

هياكل معدنية لالأفران، جممدات، قداحات تعمل باألحتكاك ألإ�سعال الغاز، حمم�سات 

فواكه، اأجهزة للتوفـري فـي الوقود، اأجهزة تبخري لي�ست لغايات طبية، �سناديق رماد 

تلقيم  اأجهزة  لالأفران،  تربيد  اأحوا�س  لالأفران،  مربدات  األأفران،  م�سبعات  األأفران، 

لالأفران، اأفران بخالف امل�ستخدمة فـي املختربات، معدات م�سكلة لالأفران، لوازم تنظيم 

و�سالمة اأنابيب الغاز، مراجل غاز، مواقد غاز، م�ساند ملواقد الغاز، مكثفات غاز، بخالف 

اأجزاء األآألت، م�سابيح غاز، قداحات غاز، لوازم تنظيم واأمان ملوا�سري الغاز، اأجهزة غ�سل 

اأ�سيتيلني،  مولدات  الغاز،  غ�سل  تهوية)اأجهزة  اأغطية  الغاز(،  من�ساآت  من  )اأجزاء  الغاز 

مواقد مبيدة للجراثيم، م�سابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء، اأدوات ت�سخني الغراء، 

�سعر  جمففات  طهو(،  )اأجهزة  �سوايات  طهو(،  )اأجهزة  �سوي  �سواين  األأفران،  م�سبعات 

مدافئ،  لل�سيارات،  اأمامية  اأ�سواء  املغا�سل،  عند  اليدين  لتجفـيف  اأجهزة  )جمففات(، 

مركمات حرارية، مبادألت حرارية، لي�ست اأجزاء اآألت، م�سخات حرارة، اأجهزة اإعادة توليد 

لت�سخني  �سخانات  للحمامات،  �سخانات  األأطفال،  لر�ساعات  احلرارة، م�سخنات كهربائية 

كهربائية،  ت�سخني  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة  مغمورة،  �سخانات  للمركبات،  دفايات  املكاوي، 

اأجهزة ت�سخني ألإزالة ال�سقيع عن زجاج املركبات، اأجهزة لت�سخني الوقود ال�سلب اأو ال�سائل 

اأو الغازي، مراجل ت�سخني، و�سائد )كمادات( تدفئة كهربائية لي�ست لغايات طبية، عنا�سر 

من�ساآت  ال�ساخن،  باملاء  تدفئة  من�ساآت  تدفئة،  من�ساآت  كهربائية،  ت�سخني  فتائل  ت�سخني، 

ت�سخني )ماء(، األواح ت�سخني، اأغطية �سفط للمطابخ، اأجهزة تدار بالهواء ال�ساخن، لوازم 

اإ�ساءة  من�ساآت  �ساخنة،  اأطباق  ال�ساخن،  الهواء  اأفران  ال�ساخن،  بالهواء  احلمام  تدفئة 
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للم�سعات  ترطيب  اأجهزة  للمنازل،  م�سيئة  اأرقام  ال�ساخن،  املاء  قوارير  اجلوية  املركبات 

املائي،  ا�ستحمام للتدليك  اأجهزة  احلرارية للتدفئة املركزية، حنفـيات رئي�سية للمطافئ، 

ثالجات، ثالجات، اآألت واأجهزة ل�سنع الثلج، �سخانات مغمورة، مواقد متوهجة، حمارق، 

اأفران،  لالأفران،  )م�ساند(  لوازم  كهربائية،  غاليات  املاء،  اأو  الهواء  ملعاجلة  تاأين  اأجهزة 

مداخن  امل�سابيح،  اأغلفة  للمختربات،  ملبات  للمختربات،  مواقد  املطبخ،  )اأفران(  مواقد 

للم�سابيح، زجاجات م�سابيح، زجاجات كروية للم�سابيح، �سنابر للم�سابيح، عاك�سات �سوء 

للم�سابيح، م�سابيح كهربائية، م�سابيح  امل�سابيح، مظالت م�سابيح، م�سابيح، مواقد 

امل�سابيح،  مظالت  حامالت  للم�سابيح،  كروية  زجاجات  للمركبات،  األإر�سادية  لالإ�سارات 

فواني�س لالإ�ساءة، جمففات كهربائية للغ�سيل، مراجل حلجريات الغ�سيل، حجارة بركانية 

م�سابيح،  ب�سيالت  اخلزانات،  م�ستوى  فـي  التحكم  �سمامات  ال�سوايات،  فـي  ت�ستخدم 

ب�سيالت م�سابيح كهربائية، ب�سيالت مل�سابيح األإ�سارات األإر�سادية للمركبات، اأدوات ن�سر 

الثنائية لل�سوء )LED(، قداحات )وألعات(، قداحات  اإ�ساءة لل�سمامات  اأجهزة  ال�سوء، 

غاز، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة، اأجهزة اإ�ساءة للمركبات، من�ساآت اإ�ساءة للمركبات اجلوية، 

اأ�سواء للغو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 75169، ر.ب:11578، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157850

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمدة لالإعالنات غري معدنية،)مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية 

غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، 

ن�سب )جم�سمات( غري معدنية، اأعمدة لالإعالنات )غري معدنية(، مرمر، 

زجاج مرمري، دعامات زاوية غري معدنية، اأحوا�س تربية األأحياء املائية )تراكيب(، ح�سى 

ألأحوا�س تربية األأحياء املائية، رمل ألأحوا�س تربية األأحياء املائية، معر�سات )تراكيب(، 

حجارة ا�سطناعية، اأ�سمنت اأ�سب�ستو�س، مالط اأ�سب�ستو�س، اأ�سفلت، حجارة ر�سف اأ�سفلتية، 

اأقفا�س غري معدنية للطيور )تراكيب(، ف�سالت ق�سب ال�سكر املتكتلة )مواد بناء(، درابزين، 

منارات غري معدنية وغري م�سيئة، عوار�س غري معدنية، من�ساآت غري معدنية ألإيقاف 

الدراجات، مواد رابطة ل�سنع البالط األآجري، اأحوا�س ماء للطيور )تراكيب غري معدنية(، 

احلرارة،  العالية  لالأفران  اأ�سمنت  للبناء،  قارية  منتجات  للت�سقيف،  قارية  طالءات  قار، 

موا�سري  لالأر�سيات،  األواح  الن�سيج،  من  م�سنوعة  وغري  معدنية  غري  )خارجية(،  �ستائر 

)اأ�سفلتي(،  للبناء  مقوى  ورق  مرمري،  زجاج  األآجر،  طني  طوب،  معدنية،  غري  متفرعة 

هياكل غري معدنية للبناء، زجاج املباين، مواد غري معدنية للبناء، األواح غري معدنية للبناء، 

ورق للبناء، حجر للبناء، خ�سب للبناء، مباين غري معدنية، مباين متنقلة غري معدنية، 

هياكل جذعية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام، اأكواخ غري معدنية، مق�سورات حمكمة 

ال�سد للعمل حتت املاء، طني جريي، حجر جريي، ورق مقوى للبناء، مرمر، نوافذ اإطارية 

غري معدنية، خ�سب للرباميل، اأ�سقف غري معدنية، اإ�سمنت، طالءات من األإ�سمنت �سامدة 

للنار، اأعمدة من األإ�سمنت، بالط من األإ�سمنت، حجارة كل�سية طبا�سريية خام، بيوت غري 

معدنية للدجاج، اأغطية غري معدنية للمداخن، اأوعية غري معدنية للمداخن، اأعمدة غري 
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معدنية للمداخن، مداخن )غري معدنية(، مواد تغليف غري معدنية للمباين، طني، طني 

اخلزافـني )مادة خام(، ح�سى للر�سف، حجارة للر�سف، قار الفحم، طالءات )مواد بناء(، 

معدنية  غري  قوالب  خر�سانية،  بناء  عنا�سر  خر�سانة،  لالإعالنات،  معدنية  غري  اأعمدة 

ل�سب اخلر�سانة، مواد اإن�ساء غري معدنية، فلني )م�سغوط(، اإفريز غري معدين، اأ�سقف 

غري معدنية للمباين، حواجز ا�سطدام غري معدنية للطرق، األواح غري معدنية للغط�س، 

اأحوا�س عائمة غري معدنية ألإر�ساء القوارب، اأطر غري معدنية لالأبواب، اأطر غري معدنية 

لالأبواب، األواح اإطارية غري معدنية لالأبواب، اأبواب غري معدنية، موا�سري ت�سريف غري 

معدنية، م�سائد )�سمامات(غري معدنية اأو بال�ستيكية لهواء املجاري، مـعـبـر، غري معدين، 

قنوات غري معدنية ملن�ساآت التهوية والتكييف، طني األآجر، �سياجات غري معدنية للقبور 

اأو األأ�سرحة، طالءات غري معدنية للبناء(، اإ�سمنت ا�سب�ستو�س اأكواخ وا�سعة، لباد للبناء، 

الرخام، طوب م�سوي  اأو  اأو اخلر�سانة  �سياجات غري معدنية، هياكل �سغرية من احلجر 

متكتل، �سل�سال ناري، طالءات من األإ�سمنت �سامدة للنار، كظام )ح�سوات( غري معدنية 

للبناء، اأحوا�س عائمة غري معدنية ألإر�ساء القوارب، األواح لالأر�سيات اخل�سبية املزخرفة، 

بالط غري معدين لالأر�سيات، اأر�سيات خ�سبية مزخرفة، اأر�سيات غري معدنية، اأبواب غري 

اإ�سمنت  معدنية قابلة للطي، قوالب غري معدنية لل�سباكة، �سقاألت غري معدنية للبناء، 

لالأفران، �سرائح من اخل�سب، بوابات غري معدنية، اأن�سجة اأر�سية، عوار�س غري معدنية، 

زجاج مرمري، زجاج املباين، حبيبات زجاجية لتعليم الطرق، جرانيت، حبيبات زجاجية 

�سواهد غري معدنية  األأ�سرحة، ح�سى،  اأو  للقبور  �سياجات غري معدنية  الطرق،  لتعليم 

للقبور، �سواهد للقبور، هياكل غري معدنية للبيوت الزجاجية، بيوت زجاجية متنقلة غري 

معدنية، فتات فخاري )مادة حرارية حمروقة(، اإ�سمنت مائع، موا�سري غري معدنية ملجاري 

الت�سريف، جماري ت�سريف غري معدنية لالأ�سطح، جماري ت�سريف غري معدنية للطرق، 
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جب�س، �سنام للت�سقيف )اأ�سكال هرمية(، هياكل غري معدنية للزراعة، اأكواخ، مناخل غري 

معدنية،  غري  اأباجورات  )للمباين(،  عازل  زجاج  ا�سب�ستو�س،  مالط  للح�سرات،  معدنية 

عوار�س غري معدنية، �سفائح غري معدنية، �سباك غري معدنية، قطع غري معدنية لتطويل 

املداخن، �سناديق بريد مبنية بالطوب او احلجارة، بالط لالإ�ساءة، جري، حجر جريي، 

بطانات غري معدنية للمباين، عتبات غري معدنية لالأبواب، األواح خ�سب من�سور، حجارة 

املجاري،  اأغطية غري معدنية لفتحات  اإ�سمنت مغني�سي،  الر�سف،  ر�سف م�سيئة، ح�سى 

رفوف للمواقد، رخام، طني جريي، �سواري )اأعمدة( غري معدنية، لوحات تذكارية غري 

معدنية، خ�سب قابل للت�سكيل، قوالب غري معدنية للبناء، قوالب غري معدنية لالإفريز، 

القوارب، مرابط غري  ألإر�ساء  اأحوا�س عائمة غري معدنية  تذكارية غري معدنية،  ن�سب 

معدنية حلبال األإر�ساء، طني للبناء، ف�سيف�ساء للبناء، خ�سب قابل للت�سكيل، قوالب غري 

معدنية للبناء، قوالب غري معدنية لالإفريز، اأوليفـني للبناء، �سقائف غري معدنية لر�س 

الدهان، �سياجات غري معدنية، �سياجات غري معدنية، األواح غري معدنية للبناء، قرميد، 

األواح لالأر�سيات  ورق للبناء، ورق مقوى للبناء، من�ساآت غري معدنية ألإيقاف الدراجات، 

غري  ر�سف  طوب  معدنية،  غري  حواجز  مزخرفة،  خ�سبية  اأر�سيات  املزخرفة،  اخل�سبية 

معدين، حجارة ر�سف م�سيئة، اأردواز �سفائح، حجارة ر�سف لوحية غري معدنية، موا�سري 

ماء )غري معدنية(، اأعمدة، حظائر، دعائم غري معدنية، موا�سري ت�سريف غري معدنية، 

موا�سري غري معدنية ملجاري الت�سريف، موا�سري ماء )غري معدنية(، موا�سري �سلبة غري 

معدنية )للبناء(، موا�سري ماء غري معدنية، زفت، األواح خ�سبية للبناء، جب�س، زجاج لوحي 

اأعمدة  )اأبلكاج(،  رقائقي  خ�سب  ال�سنع،  م�سبقة  معدنية  غري  من�سات  للمباين،  )نوافذ( 

اأروقة  معدنية(،  غري  )تراكيب  �سباحة  برك  الكهربائية،  الطاقة  خلطوط  معدنية  غري 

غري معدنية للمباين، �سخر بورفـريي )حجر(، اأعمدة غري معدنية، اأعمدة غري معدنية 
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للرتكيب  )اأدوات  للرتكيب  جاهزة  منازل  اخلزافـني،  طني  الكهربائية،  الطاقة  خلطوط 

لل�سكك احلديدية، عوار�س  الذاتي(، دعائم غري معدنية، كوارتز، عوار�س غري معدنية 

تقوية  للبناء، مواد حرارية، مواد  لل�سكك احلديدية، حلي حمدبة �سغرية  غري معدنية 

غري معدنية للبناء، مواد طالء الطرق، �سفائح واأ�سرطة من مواد �سناعية لتعليم الطرق، 

غري  من�سات  �سخري،  بلور  الطرق،  وطالء  لتعبيد  مواد  الطرق،  ألإ�سالح  رابطة  مواد 

معدنية ألإطالق ال�سواريخ، اأغطية غري معدنية لالأ�سقف، كظام )ح�سوات( غري معدنية 

لالأ�سقف، �سنام للت�سقيف )اأ�سكال هرمية(، �سفائح ال�سقوف مواد ت�سقيف غري معدنية، 

اأ�سقف غري معدنية تت�سمن خاليا �سم�سية، األواح خ�سبية للت�سقيف، اأردواز للت�سقيف، دب�س 

)حجارة غري م�سواة(، زجاج �سالم، رمل )ما عدا رمل ال�سباكة(، رمل الف�سة، حجر رملي 

للبناء، اأنابيب من احلجر الرملي، �سقاألت غري معدنية، قطع خ�سبية )للنجارة(، �س�ست 

)�سخر بركاين(، مناخل غري معدنية للح�سرات، ركائز م�ستعر�سة غري معدنية، قوالب 

غري معدنية ل�سب اخلر�سانة، اأغطية متحركة غري معدنية، لوحات اإ�سارة غريمعدنية، 

اإ�سارات  للطرق،  اآلية  وغري  م�سيئة  غري  معدنية،  غري  اإ�سارات  اآلية،  وغري  م�سيئة  غري 

غري معدنية غري م�سيئة وغري اآلية، �سيليكا )كوارتز(، عتبات غري معدنية، �سوامع غري 

معدنية، رمل الف�سة، �ساحات تزلج )تراكيب غري معدنية(، بالط من األإ�سمنت، بالط 

األأردواز،  م�سحوق  اأردواز،  بناء(، حجر خبثي،  )مادة  األواح غري معدنية، خبث  لالإ�ساءة، 

اإ�سطبالت، نوافذ من زجاج ملون، �سالمل غري  عوار�س غري معدنية لل�سكك احلديدية، 

معدنية، مدا�سات درج )درجات( غري معدنية، هياكل من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام، 

اأ�سغال من  اأو الرخام، خ�سب للرباميل، حجارة،  اأو اخلر�سانة  هياكل �سغرية من احلجر 

حجارة البناء، مواد رابطة لعمل احلجارة، م�ساحيق �سفـيحية عار�سات ارتكاز غري معدنية 

�سباحة )تراكيب غري  للبناء، برك  ال�سالمل(، طبقات �سطحية غري معدنية  )اأجزاء من 
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معدنية(، خزانات من الطوب اأو احلجارة، قطران، اأ�سرطة مقطرنة للبناء، اأعمدة تلغراف 

غري معدنية، حجريات غري معدنية للهواتف العمومية، حجريات غري معدنية للهواتف 

غري  مبلطة  اأر�سيات  احلديدية،  لل�سكك  معدنية  غري  عوار�س  نا�سج،  طني  العمومية، 

معدنية، بالط غري معدين، بالط غري معدين للمباين، خ�سب للبناء، خ�سب م�سنع، خ�سب 

اأو األأ�سرحة، قبور )ن�سب تذكارية( غري معدنية،  من�سور، �سياجات غري معدنية للقبور 

�سواهد منقو�سة غري معدنية  للقبور،  �سواهد منقو�سة غري معدنية  قبور غري معدنية، 

للقبور، �سواهد للقبور، م�سبكات غري معدنية، حجر م�سامي، قبور غري معدنية )مدافن(، 

خ�سب ملب�س، ق�سور خ�سب، زوايا الت�سقيف اأ�سكال هرمية،)األواح جدارية من الفـينيل، مواد 

غري معدنية لك�سو اجلدران الداخلية، مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين، بطانات 

معدنية  غري  �سمامات  للبناء،  معدين  غري  جدران  بالط  املباين،  جلدران  معدنية  غري 

وغري بال�ستيكية ملوا�سري املاء، موا�سري ماء غري معدنية، اأطر غري معدنية للنوافذ، زجاج 

نوافذ )ما عدا زجاج نوافذ املركبات(، زجاج لنوافذ املباين، نوافذ غري معدنية، نوافذ من 

زجاج ملون، خ�سب ل�سنع األأواين املنزلية، األواح خ�سب، بالط من اخل�سب، األواح من لب 

اخل�سب للبناء، خ�سب ن�سف م�سغول، ق�سور خ�سب، اأ�سغال فنية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو 

الرخام، زيلوليث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 75169، ر.ب:11578، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159020
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)بطاريات كهربائية، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، اأغ�سية واقية خم�س�سة 
البطاريات،  �سحن  اأجهزة  الذكية،  للهواتف  خم�س�سة  واقية  اأفالم  الكمبيوتر،  ل�سا�سات 
كهربائية،  كابالت  ب�سري(،  عر�س  )وحدات  اإلكرتونية  اأقالم  حممولة،  الطاقة  �سواحن 
منا�سب  املحمول،  للهاتف  ما�سطة  حلقة  املحمولة،  الكمبيوتر  ألأجهزة  معدة  منا�سب 
ألأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي، موازين حمام، موازين، موازين مزودة باأجهزة لتحليل 
الواقع  �سماعات  �سماعات،  األأذن،  �سماعات  الكهرباء،  ألإنتاج  �سم�سية  األواح  اجل�سم،  كتلة 
للكمبيوترات  اأغطية  الذكية،  للهواتف  اأغطية  الذكية،  للهواتف  �سناديق  األفرتا�سي، 
�سماعات  �سوتية،  مكربات  الذكية،  والهواتف  املحمولة  للهواتف  معدة  مما�سك  اللوحية، 
حممولة، مقاب�س كهربائية، ماآخذ كهربائية، منا�سب ثالثية القوائم للكامريات، ع�سي 
الت�سوير الذاتي )ع�سي طويلة حتمل باليد(، م�سغالت وم�سية للنواقل املت�سل�سلة امل�سرتكة 
)USB(، حماور ت�سغيل اآيل منزيل، حماور منزل ذكي، حموألت كهربائية، لبدات الفاأرة، 
للوقاية  تلب�س  �سيئية )ب�سرية(، قطع عاك�سة  بيانات(، عد�سات  قارئات )معدات معاجلة 
من حوادث املرور عدادات، فولتميرتات )اأجهزة قيا�س الفلطية(، اأومرتات )اأجهزة قيا�س 
املقاومة باألأوم(، معتقات م�سراع الكامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي(، م�سراع الكامريا 
فـي  مراقبة  اأجهزة  كهربائية،  )خافتات(  ال�سوء  منظمات  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير 
غري األأغرا�س الطبية، اأجرا�س كهربائية لالأبواب، اأجهزة عر�س، �سا�سات عر�س، لوحات 
مفاتيح ألأجهزة الكمبيوتر، ثريمومرتات )موازين احلرارة( لي�ست لغايات طبية، من�سات 

تربيد ألأجهزة الكمبيوتر املحمولة، تطبيقات برجميات كمبيوتر قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيو فورت�سن اإنوفـي�سن ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

اإند بيلدينغ، 10 �سونغ يي �سرتيت،  اإيه، 4/اإف، �سونغ لونغ  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 
ألي �سي كوك، كيه اإل اإن، هونغ كوجن

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159480
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دراجات نارية)دراجات نارية، دراجات كهربائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سجيانغ ت�سياجنيانغ موتور�سايكل كو، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ايكونوميك اند ديفـيلومبنت زوون، ونلينغ، ت�سجيانغ بروفـين�س ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156619
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الظهر، حقائب مدر�سية، حقائب  اليد، حقائب  تقليد، حقائب  جلود غري مدبوغة)جلد 
للريا�سة، حقائب، مظالت، ع�سي للم�سي، مالب�س للحيوانات األأليفة، حمافظ اجليب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 

�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156781

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات  ريا�سية،  معدات  ريا�سية،  اأدوات  للريا�سة،  �سبكات  لعب،  للم�سد�سات  كب�سوألت 

)اأدوات  الكوع  امل�سرب، واقيات  )اأدوات ريا�سية(، كرات لريا�سات  الذراع  ريا�سية، واقيات 

ريا�سية(، اأربطة للف اليد لال�ستخدام الريا�سي، واقيات الركبة )اأدوات ريا�سية(، واقيات 

ال�ساق )اأدوات ريا�سية(، اأوتار للم�سارب الريا�سية، واقيات املع�سم لال�ستخدام الريا�سي، 

اأو  قب�سات  للم�سارب،  م�ساكات  اأو  قب�سات  الريا�سية،  املعدات  لال�ستخدام  مهياأة  حقائب 

الطاولة،  تن�س  مل�سارب  اخلا�سة  م�ساكات  اأو  قب�سات  التن�س،  مل�سارب  اخلا�سة  م�ساكات 

قب�سات اأو م�ساكات اخلا�سة مل�سارب األ�سكوا�س، معدات كرة الري�سة، �سباك كرة الري�سة، 

اأو  قب�سات  اأ�سرطة  الري�سة،  تن�س  مل�سارب  اخلا�سة  م�ساكات  اأو  قب�سات  الري�سة،  كرات 

م�ساكات اخلا�سة مل�سارب تن�س الري�سة، اأغطية قابلة للت�سكيل مل�سارب تن�س الري�سة، اأوتار 

مل�سارب تن�س الري�سة، م�سارب لتن�س الري�سة، حقائب منا�سبة حلمل األأدوات الريا�سية، 

حقائب م�سرب تن�س الري�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأباك�س �سبورت�س )اإم( اإ�س دي اإن. بي اإت�س دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 138، جاألن تيمينغونغ اأحمد، 84000 موار، جوهور، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156315

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وب�سائع م�سنوعة من هذه  ورق مقوى  لوازم مكتبية،)ورق،  الال�سقة  لالأ�سرطة  بكرات 

فوتوغرافـية،  �سور  الكتب،  جتليد  مواد  مطبوعات،  اأخرى،  فئات  فـي  املدرجة  غري  املواد 

قرطا�سية، مواد الل�سقة امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فر�س 

الطالء، األآألت الكاتبة ولوازم مكتبية عدا األأثاث، مواد التوجيه والتدري�س عدا األأجهزة، 

مواد بال�ستيكية للتغليف غري املدرجة فـي فئات اأخرى، حروف الطابعة، قوالب الطباعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اورينت لينك�س )ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأتريوم، �سارع خالد بن الوليد، بر دبي، �س.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 609، مركز 

52708، دبي، األإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156318

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدريبية(،  اأو  تعليمية  املهني )ن�سائح  التوجيه  التدري�س،  والتعليم،  األأكادمييات للرتبية 

خدمات الرتبية والتعليم، خدمات التدري�س، األمتحانات التعليمية، معلومات عن الرتبية 

والتعليم، التعليم الديني، خدمات التدري�س، التعليم الديني، التدريب الريا�سي، خدمات 

الرتفـيه، خدمات النوادي )للرتفـيه اأو التعليم(، تنظيم املباريات اأو املنف�سات )للتعليم 

الريا�سية،  املع�سكرات  خدمات  )للرتفـيه(،  العطالت  مع�سكرات  خدمات  الرتفـيه(،  اأو 
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اأو  الثقافـية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  البدنية،  الرتبية  الريا�سية،  املباريات  تنظيم 

التعليمية، األأكادمييات )للرتبية والتعليم(، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم 

املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة 

تنظيم واإدارة األجتماعات، تنظيم واإدارة الندوات، دورات درا�سية باملرا�سلة، تنظيم املعار�س 

لالأغرا�س الثقافـية اأو التعليمية، التدريب العملي )ا�ستعرا�س(، خدمات حدائق املالهي 

تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب(، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافـية اأو التعليمية، 

األإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  الفورية،  األإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  الكتب،  ن�سر 

الفورية غري القابلة للتنزيل، خدمات مرا�سلي األأنباء، كتابة ن�سو�س ما عدا ن�سو�س 

الدعاية واألإعالن، الن�سر املكتبي األإلكرتوين، اإنتاج برامج الراديو والتلفزيون، ن�سر الكتب 

اإنتاج  الفـيديو،  اأ�سرطة  اإعداد  الفـيديو،  اأ�سرطة  ت�سجيل  الفورية،  األإلكرتونية  وال�سحف 

األإلكرتونية  املطبوعات  العمل )تدريب(، توفـري  واإدارة ور�سات  الفـيديو، تنظيم  اأفالم 

تنظيم  )ا�ستعرا�س(،  العملي  الت�سلية)التدريب  خدمات  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية 

خدمات  الكتب،  ن�سر  املهني،  التدريب  اإعادة  داخلية،  مدار�س  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة 

مع�سكرات العطالت )للرتفـيه(، خدمات املع�سكرات الريا�سية، تعليمات الريا�سة البدنية، 

توفـري ت�سهيالت ريا�سية، معلومات عن األ�ستجمام، األإنتاج امل�سرحي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوندا�سيو اإ�سكوأل اإنرتنا�سيونال ديل كامب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كايل �سلفادور اإ�سربيو اإ�س/اإن �سالو )تاراغونا(، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156569
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة)�سناديق املجوهرات، اأقراط، جموهرات األأحذية، حلي 
جموهرات، متاثيل �سغرية من معادن نفـي�سة، لقايا من املجوهرات، �ساعات اليد، معادن 

نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، قالئد )جموهرات(، خوامت )جموهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوميني زهينغ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب.189، زهوجيايانغ فـيليدج هينغفـينغ �سرتيت وينلينغ �سيتي، 
زهيجيانغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156573
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هياكل �سروج )جلود تقليد، حقائب اليد، حقائب الظهر، حقائب مدر�سية، حقائب 
األأليفة،  للحيوانات  مالب�س  �سفرية،  حقائب  �سفرية،  ثياب  �سناديق  حقائب،  للريا�سة، 

حمافظ اجليب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوميني زهينغ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب.189، زهوجيايانغ فـيليدج هينغفـينغ �سرتيت وينلينغ �سيتي، 
زهيجيانغ ال�سني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158290
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة األأثاث)تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، تركيب واإ�سالح األأجهزة الكهربائية، 
معدات  واإ�سالح  تركيب  األأفران،  واإ�سالح  تركيب  التجميد،  معدات  واإ�سالح  تركيب 
الت�سخني، تركيب معدات املطابخ، اإن�ساء املباين واألإ�سالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املعتمدة للت�سغيل وال�سيانة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 002091 ر.ب: 11451، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية 
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/2

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156043
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة للفنادق والنزل)خدمات توفـري األأطعمة وامل�سروبات، 
املقاهي، مطاعم، �سالونات ال�ساي، خدمات بيت ال�ساي وغرف ال�ساي، خدمات تذوق ال�ساي 
وحفالت ال�ساي، تقدمي معلومات، مبا فـي ذلك عرب األإنرتنت، عن ال�ساي وعن خدمات 

تقدمي الطعام وال�سراب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

 ،169662 �سنغافـــــورة  �سنتـــر،  كينغــز   01-05# رود،  هافلــــوك   390 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158116
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهاتف  غالف  ال�سوت،  ملكربات  كبائن  البطاريات،  �سحن  كهربائية)اأجهزة  ملفات 
اأدوات  البيانات،  الكهربائية، كبالت  للقواب�س  املحمول، حموألت  الهاتف  اأغطية  اخللوي، 
�سماعات   ،)GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام  كهربائية،  مفاتيح  الكهربائية،  املالحة 
اأغ�سية  اللوحية،  الكمبيوتر  ألأجهزة  واقية  اأغطية  حممولة،  و�سائط  م�سغالت  األأذن، 
واقية خم�س�سة ل�سا�سات الكمبيوتر، م�سند مكيف ألأجهزة الكمبيوتر اللوحية، اأغ�سية 
�سيارات، هواتف  ال�سيارات، بطاريات  فـيديو  الذكية، م�سجالت  للهواتف  واقية خم�س�سة 
ال�سيارة، م�سجل ال�سيارة، اأجهزة �سحن أل�سلكية، �سواحن بطارية الهاتف اخلليوي، م�سند 
ال�سيارة،  فـي  الهاتف  �سماعة  حوامل  ج�سيمات،  م�سارعات  املحمولة،  للهواتف  مكيف 
مثبتات  للمركبات،  املحمولة  الهواتف  حامالت  املركبات،  فـي  اخلليوي  الهاتف  مثبتات 
القابلة  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  الهواتف  وتثبيتات  الذكي، مثبتات  الهاتف 
ثالثية  منا�سب  لالرتداء،  القابلة  الن�ساط  تعقب  اأجهزة  احلريق،  طفايات  للتعديل، 
القوائم للكامريات، الكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية، معدات الت�سوير املحمولة، 
امل�سممة  األإ�ساءة والدعامات واحلقائب  الثالثية وحوامل  العاك�سات واحلوامل  وهي 
خ�سي�سا لهذه الب�سائع، ع�سي الت�سوير الذاتي، قطع عاك�سة تلب�س للوقاية من حوادث 
اللوحي،  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  الهواتف  )للكامريات(، حامالت  اإمالة  املرور)روؤو�س 
واأجهزة  الكمبيوتر  ال�سخ�سية، حوامل دوارة مهياأة ألأجهزة  الرقمية  للم�ساعدات  اأغطية 
الكمبيوتر اللوحية، حوامل دوارة مهياأة ألأجهزة الكمبيوتر، حومل حلقية للهاتف املحمول، 
اأغطية للهواتف الذكية مقاومة للماء، واقيات �سا�سة العر�س على �سكل اأغ�سية للهواتف 
املحمولة، األأغ�سية البال�ستيكية املجهزة املعروفة با�سم جلود تغطية وحماية الهواتف 
تتكون  ال�سا�سة  واقيات  األألعاب(،  اأجهزة  اللوحي )با�ستثناء  الكمبيوتر  و�سا�سات  املحمولة 
من األأكريليك والزجاج املق�سى والبال�ستيك املكيف لال�ستخدام مع األأجهزة األإلكرتونية 

املحمولة والهواتف املحمولة و�سا�سات الكمبيوتر اللوحي )با�ستثناء اأجهزة األألعاب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني تورا�س تكنولوجي كو.، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بيلدينـــغ،  تكنولوجـــــي  زهانتـــاو  �ســـي،  كيـــه  اإل  بي  �ســــي1215،  روم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ك�سينيو  رود،  مينزهي  اآند  رود  اإي�ست  غونغيي  اأوف  اإنرت�سيك�سن 
كميونيتي، مينزهي اإ�س تي، لونغهوا دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158128
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإنارة،  وتركيبات  اأجهزة  الهواء،  لتنقية  للجراثيم  مبيد  اآلية)م�سابيح  ري  من�ساآت 
تنقية  واآألت  اأجهزة  الكهربائية،  الطعام  �سخانات   ،)USB( بالطاقة تعمل  كاأ�س  �سخانات 
مراوح  ارتداوؤها،  ميكن  كهربائية  مراوح  املنزلية(،  )لالأغرا�س  كهربائية  مراوح  الهواء، 
الرطوبة،  مزيالت  الكهربائية،  الغ�سيل  جمففات  الن�سيج،  بواخر  حممولة،  كهربائية 
واآألت  اأجهزة  الهواء،  معقمات  ال�سعر،  جمففات  املنزلية،  لالأغرا�س  الرطوبة  مزيالت 
كهربائية،  م�سعات  مطهر،  جهاز  البخار(،  )حمامات  للوجه  بخار  جهاز  الهواء،  ترطيب 
تدفئة  طبية،  غري  كهربائية،  تدفئة،  و�سائد   ،)USB( بالطاقة  تعمل  التي  اليد  تدفئة 
املاء  زجاجات  كهربائية،  م�سعات  حرارية،  مركمات  كهربائية(،  مراوح  م�سابيح،  اجليب، 
ال�ساخن، مالب�س �ساخنة كهربائيا، جمففات مالب�س كهربائية، واقيات للقدمني، م�سخنة 
كهربائيا، تدفئة القدمني الكهربائية على �سكل واقيات القدمني، �سجاد �ساخن كهربائيا، 
التكييف، مراوح  ألأجهزة  �سفرات، مراوح  بدون  كهربائية  كهربائية، مراوح  تدفئة  مراوح 
�سطح املكتب التي تعمل بالطاقة )USB(، اأجهزة الطبخ واملن�ساآت، ثالجات، جهاز ت�سخني 
كهربائي، جهاز التبخري، لي�س لالأغرا�س الطبية، اأجهزة واآألت تنقية املياه، جهاز تنقية 
الغاز، اأفران طبخ كهربائية، من�ساآت تنقية املياه، �سخانات كهربائية، قوارير املاء ال�ساخن 
الكهربائية، �سخانات كهربائية حممولة، م�سابيح مكتبية، رفوف منا�سف �ساخنة كهربائيا، 

اأنابيب ال�سوء تكون جزء من جهاز قتل احل�سرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني تورا�س تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بيلدينـــغ،  تكنولوجـــــي  زهانتـــاو  �ســـي،  كيـــه  اإل  بي  �ســــي1215،  روم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ك�سينيو  رود،  مينزهي  اآند  رود  اإي�ست  غونغيي  اأوف  اإنرت�سيك�سن 
كميونيتي، مينزهي اإ�س تي، لونغهوا دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/27
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156609
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سن جلدي)جلد تقليد، حقائب اليد، حقائب الظهر، حقائب مدر�سية، حقائب للريا�سة، 
حقائب، مظالت، ع�سي للم�سي، مالب�س للحيوانات األأليفة، حمافظ اجليب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 
�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156576
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية  القبعات  ا�ستحمام،  اأثواب  للمواليد،  مالب�س  مالب�س،  ال�سيارات،  �سائقي  مالب�س 
الراأ�س، ربطات العنق، اأحزمة جلدية )مالب�س(، �ساألت، األأحذية، مالب�س حمبوكة، 

قفازات )مالب�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوميني زهينغ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب.189، زهوجيايانغ فـيليدج هينغفـينغ �سرتيت وينلينغ �سيتي، 
زهيجيانغ ال�سني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160526
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحـــدة،  اململكــة  دي،  اإن   2 �سـي2اآر  دبليو  لنــدن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157844
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعالنات كبرية، �سور زيتية )ر�سوم( باإطار اأو بدون اإطار، لوحات ألألوان 
الر�سامني، كرا�سات، بنتوغراف )اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�سوم( 
)معدات ر�سم(، ورق، اأقوا�س للورق، م�سابك للورق، ورق ملخطط القلب 
الكهربائي، ورق ألآألت الت�سجيل، �سكاكني للورق )اأدوات قطع( )لوازم 

مكتبية(، اأ�سرطة من الورق، �سفائح من الورق )قرطا�سية(، اآألت تقديد الورق )لال�ستخدام 
م�سابك  م�سمع،  ورق  الكمبيوتر،  برامج  لت�سجيل  الورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة  املكتبي(، 
اأقالم تلوين،  ال�سفر،  للورق، ثقاألت ورق، ورق معجن، ورق الرب�سمان، حمافظ جوازات 
معاجني للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، مناذج تف�سيل للخياطة، مناذج تف�سيل ل�سنع 
املالب�س، علب ألأقالم احلرب، م�سابك ألأقالم احلرب، م�ساحات اأقالم احلرب، حامالت اأقالم 
الر�سا�س، حامالت ر�سا�س األأقالم، ر�سا�س األأقالم، مرباة اأقالم الر�سا�س )كهربائية 
اأو غري كهربائية(، اآألت بري اأقالم الر�سا�س )كهربائية اأو غري كهربائية(، اأقالم ر�سا�س، 
حامالت اأقالم احلرب، اأقالم حرب )لوازم مكتبية(، بطاقات مثقبة لنول جاكارد، دوريات، 
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كلي�سيهات حمفورة �سوئيا، م�ساند لل�سور الفوتوغرافـية(، لوحات، عالنات من الورق اأو 
)مطبوعة(،  فوتوغرافـية  �سور  الفوتوغرافـية،  ال�سور  لرتكيب  املقوى)اأجهزة  الورق 
�سور، اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، مفار�س مو�سعية من الورق، خطط )خمططات(، 
مواد  للتغليف،  بال�ستيكية  رقائق  املواد،  حلزم  للتمدد  قابلة  أل�سقة  بال�ستيكية  رقائق 
بال�ستيكية للت�سكيل، كلي�سيهات عناوين ألآألت كتابة العناوين، موؤ�سرات غري اإلكرتونية 
بطاقات  بريد،  طوابع  املكتبي،  لال�ستخدام  الربيد  عدادات  اأ�سخا�س،  �سور  للخرائط، 
بريدية، اإعالنات كبرية، مطبوعات، من�سورات مطبوعة، جداول مواعيد مطبوعة، اأغطية 
للطابعات غري م�سنوعة من الن�سيج، رقائق خ�سبية للطابعات، كلي�سيهات، اأجهزة طباعة 
متنقلة )لوازم مكتبية(، حروف طباعة، �سور مطبوعة )مطبوعات(، بيانات اإعالنية، 
من�سورات مطبوعة، خرامات )لوازم مكتبية(، ورق للربقيات الال�سلكية، ن�سخ تخطيطية، 
)خرز(،  �سبحات  منزلية،  دهان  بكرات  الكاتبة،  لالآألت  اأ�سطوانات  الورق،  من  اأ�سرطة 
ممحايات مطاط، م�ساطر ر�سم، م�ساطر قائمة الزاوية، اأطباق لالألوان املائية للفنانني، 
لوازم مدر�سية )قرطا�سية(، األبومات، كا�سطات )مماحي( للمكاتب، مركبات ختم ألأغرا�س 
القرطا�سية، اآألت ختم للمكاتب، اأختام توثيق، رقائق ختم، �سمع ختم، اآألت ل�سق الطوابع 
الربيدية اأختام )طبعات(، اأ�سرطة تلقائية الل�سق للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، اأوراق 
لف من ال�سيليلوز امل�ستخل�س، واقيات من املحو، واقيات اأو اأغطية ورقية، ألفتات من الورق 
اأو الورق املقوى، ورق ف�سي، اأقالم ر�سا�س اأردوازية، دفاتر مو�سيقية، بكرات للف اأ�سرطة 
لالأختام،  م�ساند  األأختام،  حتبري  ختامات  ر�سم،  زوايا  الزاوية،  قائمة  م�ساطر  التحبري، 
الر�سا�س،  واأقالم  احلرب  ألأقالم  م�ساند  لالأختام،  علب  )اأختام(،  طبعات  عناوين،  اأختام 
م�سابك �سلكية للمكاتب، مكاب�س امل�سابك ال�سلكية )لوازم مكتبية(، معجون ن�سا )أل�سق( 
الن�سا، قرطا�سية، خزانات  تغليف م�سنوعة من  مواد  املنزلية،  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�سية 
من  طباعة  حروف  للخياطني(،  )طبا�سري  �سابوين  حجر  مكتبية(،  )لوازم  للقرطا�سية 
األإ�ستن�سل،  ل�سفائح  كلي�سيهات  األإ�ستن�سل،  ل�سفائح  علب  فوألذية،  حرب  اأقالم  الفوألذ، 
للطباعة  حجارة  )قرطا�سية(،  ل�ساقات  )قرطا�سية(،  اإ�ستن�سل  �سفائح  اإ�ستن�سل،  �سفائح 
الورق  من  اأغطية  للموائد،  الورق  من  مناديل  للموائد،  الورق  من  بيا�سات  احلجرية، 
للبطاقات  رقع  ح�سابية،  قوائم  ريا�سيات،  قوائم  املائدة،  ألأواين  ورقية  مفار�س  للموائد، 
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م�سابك  كروية(،  خرائط  األأجهزة(،  )عدا  تدري�س  مواد  للخياطني،  طبا�سري  الدليلية، 
ت�ستخدم فـي املكاتب)، دبابي�س للر�سم، تذاكر، جداول مواعيد مطبوعة، مناديل من الورق 
اإبر  ا�ست�سفاف،  قما�س  الورق،  من  منا�سف  تواليت،  ورق  التجميل،  م�ستح�سرات  ألإزالة 
عدا  جتارية  بطاقات  اإ�ست�سفاف،  مناذج  اإ�ست�سفاف،  ورق  الر�سم،  ألأغرا�س  ا�ست�سفاف 
املخ�س�سة لالألعاب، ر�سوم تنقل باألحتكاك )�سور معدة للنقل(، �سفافـيات )قرطا�سية(، 
�سواين لفرز وعد النقود، م�ساطر تائية للر�سم ، اأنابيب من الورق املقوى، حروف واأرقام 
اأو غري  كاتبة )كهربائية  اآألت  الكاتبة،  اأ�سرطة لالآألآت  الكاتبة،  األآألآت  الطباعة، مفاتيح 
األوان  للفنانني،  املائية  لالألوان  اأطباق  للف،  ف�سكوزية  �سفائح  نق�س،  اأجهزة  كهربائية(، 
مائية )طالءات(، اأطباق لالألوان املائية للفنانني، األوان مائية )طالءات(، �سمع ختم، ورق 
اأغلفة ورقية  لباب اخل�سب،  لباب اخل�سب )قرطا�سية(، ورق من  م�سمع، ورق مقوى من 
)قرطا�سية(، ورق لف، اأربطة مع�سم حلفظ اأدوات الكتابة، ممحايات لوح الكتابة، فرا�سي 
كتابة، مواد  اأدوات  الكتابة،  كتابة )قرطا�سية(، طبا�سري  كتابة، علب  )اأطقم(  كتابة، علب 
كتابة، دفاتر كتابة اأو ر�سم، دفاتر قطع للكتابة، ورق كتابة، األواح اأردوازية للكتابة، بر�سامات، 
الكهربائي،  القلب  ملخطط  ورق  عناوين)،  اختام  ال�سيني(.،  واخلط  )للر�سم  زوان  ورق 
�سفائح حروف مر�سبة كهربائيا، ت�ساميم للتطريز، كلي�سيهات حفر، كلي�سيهات، اآألت ختم 
املغلفات للمكاتب، مغلفات )قرطا�سية(، مماحي لوح الكتابة، منتجات للمحو، واقيات من 
هياكل  الورق،  من  للوجه  منا�سف  الكتب،  لتجليد  اأن�سجة  كلي�سيهات،  نحت،  اإبر  املحو، 
�سغرية من الورق املعجن، ملفات )لوازم مكتبية(، رقائق بال�ستيكية أل�سقة قابلة للتمدد 
اأغطية واقية  الورق،  املواد، ورق تر�سيح، مواد تر�سيح )ورقية(، م�سافـي قهوة من  حلزم 
لالأ�سابع )لوازم مكتبية(، اأعالم من الورق، اأغطية من الورق ألأوعية الزهور، اأغطية من 
الورق ألأوعية الزهور، ملفات لالأوراق، ملفات )قرطا�سية(، مناذج )مطبوعة(، اأقالم حرب، 
األواح  م�ساند  املختلفة،  لر�سم األجتاهات  املكتبي، م�ساطر  الر�سوم لال�ستخدام  اآألت ختم 
خرائط  جغرافـية،  خرائط  البال�ستيك،  اأو  الورق  من  للنفايات  اأكيا�س  الطباعة،  حروف 
كروية، غراء للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، غلوتني )غراء( للقرطا�سية اأو لالأغرا�س 
ن�سخ  بيانية،  ر�سوم  تخطيطية،  مطبوعات  تخطيط(،  )اأم�ساط  جتزيع  حم�سات  املنزلية، 
أل�سقة  اأ�سرطة  القرطا�سية،  ألأغرا�س  أل�سقة  اأقم�سة  تهنئة،  بطاقات  تخطيطية، 
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)قرطا�سية(، اآألت كتابة العناوين)�سمغ )مواد أل�سقة( للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، 
اأدوات دمغ يدوية، كتب موجزة )اأدلة(، مناديل من الورق، م�ساند ألأيدي الر�سامني، مناذج 
خمطوطات للن�سخ، �سناديق قبعات من الورق املقوى، هكتوغراف )اآألت ن�سخ باجليالتني(، 
حمافظ  اأختام،  حمافظ  ال�سيكات،  دفاتر  حمافظ  التدري�س،  ألأغرا�س  اأن�سجة  مقاطع 
البال�ستك  اأو  الورق  للرطوبة من  دهان منزلية، �سفائح مقاومة  بكرات  ال�سفر،  جوازات 
لتغليف األأطعمة، ورق �سحي، طابعات غري كهربائية لبطاقات األئتمان، بطاقات دليلية 
ختامات  احلرب،  اأقالم  خزانات  حرب،  ق�سبان  حرب،  هندي،  حرب  فهار�س،  )قرطا�سية(، 
ن�سخ  ألآألت  حتبري  �سفائح  الكمبيوتر،  لطابعات  حتبري  اأ�سرطة  حتبري،  اأ�سرطة  حتبري، 
الوثائق، �سفائح حتبري للنا�سخات، حمربة، حمربة، غراء ال�سمك للقرطا�سية اأو لالأغرا�س 
املنزلية، اأغلفة للورق، بطاقات مثقبة لنول جاكارد، �سكاكني للورق )لوازم مكتبية(، بطاقات 
غري م�سنوعة من الن�سيج، �سفائح للوثائق لال�ستخدام املكتبي، دفاتر حما�سبة، �سواين 
فنية،  حجرية  طباعة  اأ�سغال  احلجرية،  للطباعة  حجارة  الطباعة،  اأحرف  الر�سائل، 
ن�سخ  ورق  )دوريات(،  ورق م�سيء، جمالت  ال�سائب،  للورق  مطبوعات حجرية، حافظات 
)قرطا�سية(، ورق)اأدلة )كتب موجزة(، خرائط جغرافـية، طبا�سري لو�سع العالمات، اأقالم 
لو�سع العالمات، قطع ورق خمرم لكوؤو�س البرية، اأكيا�س للطبخ با�ستخدام فرن امليكروويف، 
اأجهزة واآألت نا�سخة، طني للت�سكيل، قوالب لطني الت�سكيل )مواد الفنانني(، قوالب لطني 
بخالف  للت�سكيل  �سمع  للت�سكيل،  معجون  للت�سكيل،  مواد  الفنانني(،  )مواد  الت�سكيل 
لل�سطوح  مرطبة  مواد  املعماريني،  للمهند�سني  مناذج  األأ�سنان،  طب  ألأغرا�س  امل�ستخدم 
)مواد  الت�سكيل  لطني  قوالب  مكتبية(،  )لوازم  مرطبة  مواد  مكتبية(،  )لوازم  الال�سقة 
الفنانني(، م�سابك للنقود، قوالب لطني الت�سكيل )مواد الفنانني(، اأجهزة لرتكيب ال�سور 
الفوتوغرافـية، بطاقات تهنئة مو�سيقية، مناديل من الورق ألإزالة م�ستح�سرات التجميل، 
مناديل من الورق للموائد، ن�سرات اإخبارية دورية، �سحف، اأ�سنان اأقالم، اأ�سنان اأقالم من 
لوازم  مكتبية،  خرامات  للمحو،  طبعات  الطباعة،  اأرقام  ترقيم،  اأجهزة  دفاتر،  الذهب، 
تغليف،  الن�سا، ورق  تغليف م�سنوعة من  زيتية مقلدة، مواد  األأثاث، لوحات  مكتبية عدا 
دفاتر قطع )قرطا�سية(، دفاتر قطع للكتابة، علب األوان )مواد مدر�سية(، �سواين ر�سم، 
من  طباعة  حروف  للر�سامني(،  م�ساند  للر�سامني،  فرا�سي  تلوين،  اأو  دهان  فرا�سي 
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فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الفوألذ)الورق 
الل�سق  القرطا�سية، مواد  الفوتوغرافـية،  ال�سور  الكتب،  املطبوعات، مواد جتليد  اأخرى، 
امل�ستعملة فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، 
التوجيه والتدري�س )عدا األأجهزة(،  األأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  الكاتبة واللوازم  األآألت 
مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات 
)الرا�سمات(، اأوراق م�سنوعة من الورق اأو البال�ستيك لتغليف األأطعمة، كلي�سيهات عناوين 
ألآألت كتابة العناوين، اأختام عناوين، اآألت كتابة العناوين، اأ�سرطة أل�سقة للقرطا�سية اأو 
لالأغرا�س املنزلية، بكرات لالأ�سرطة الال�سقة )لوازم مكتبية(، اأ�سرطة أل�سقة للقرطا�سية 
لوحات  املنزلية،  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�سية  )غراء(  ل�سق  مواد  املنزلية،  لالأغرا�س  اأو 
اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، األبومات، تقاومي، بطاقات اإعالن )قرطا�سية(، اأدوات 
املائية  لالألوان  اأطباق  ريا�سيات،  قوائم  املعماريني،  للمهند�سني  مناذج  املائي،  للر�سم 
اأو  الورق  من  واأجربة(  )مغلفات  اأكيا�س  خمروطية،  ورقية  اأكيا�س  اأطال�س،  للفنانني، 
امليكروويف،  فرن  با�ستخدام  للطبخ  فوألذية)اأكيا�س  حرب  اقالم  للتعبئة(،  البال�ستيك 
اأكيا�س نفايات من الورق اأو البال�ستيك، كرات دوارة ألأقالم الروؤو�س الدوارة، مراييل من 
بيولوجية  عينات  الكتب(،  )جتليد  اأ�سرطة  ال�سائب،  للورق  حافظات  لالأطفال،  الورق 
ورق  �سبورات،  تدري�س(  )األواح  �سبورة  تدري�س(،  )مواد  املجهري  الفح�س  فـي  ت�ستخدم 
ن�ساف، طبعات زرقاء، اأجهزة واآألت جتليد الكتب )معدات مكتبية(، قما�س جتليد الكتب، 
موؤ�سرات  كتيبات،  كتب،  م�ساند  كتب،  جتاليد  الكتب،  جتليد  مواد  الكتب،  جتليد  خيوط 
للكتب، كتب، اأغطية قوارير من الورق املقوى اأو الورق، اأغلفة قوارير من الورق املقوى اأو 
الورق، اأقوا�س للورق، علب ألأقالم احلرب، علب من الورق املقوى اأو الورق، ورق بال�ستيكي 
ذو فقاعات )للف اأو التغليف(، خزانات للقرطا�سية )لوازم مكتبية(، قوائم ح�سابية، تقاومي، 
الورق  اأنابيب من  املقوى،  الورق  الزيتي، ورق كربون، ورق مقوى، مواد من  للر�سم  كنفا 
للطباعة  طبا�سري  م�سور(،  )دليل  كتالوجات  لالأختام،  علب  )�سدة(،  لعب  ورق  املقوى، 
فحم،  اأقالم  )خرز(،  �سبحات  العالمات،  و�سع  طبا�سري  طبا�سري،  حامالت  احلجرية، 
اإلكرتونية للخرائط، ورق م�سطر، حمافظ دفاتر ال�سيكات، �سور حجرية  موؤ�سرات غري 
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ملونة(، بكرات لال�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية،)، �سور حجرية ملونة، اأ�سرطة �سيجار، 
كتب،  جتليد  قما�س  للنقود،  م�سابك  املكاتب،  فـي  ت�ستخدم  م�سابك  م�سابك،  ذات  األواح 
�سحون من الورق، م�سافـي قهوة من الورق، كتب للر�سوم الهزلية، فرجار للر�سم، لوحات 
الكمبيوتر،  لطابعات  حرب  اأ�سرطة  الطباعة،  حروف  م�سفات  الطباعة،  حروف  ل�سف 
اأن�سجة  )قرطا�سية(،  ن�سخ  ورق  الكمبيوتر،  برامج  لت�سجيل  الورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة 
ال�سم�سي(،  )للت�سوير  ت�سحيح  حرب  مكتبية(،  )لوازم  ت�سحيح  موائع  الكتب،  لتجليد 
اأو  للكتب  اأغلفة  الزهور،  ألأوعية  الورق  من  اأغطية  مكتبية(،  )لوازم  ت�سحيح  اأ�سرطة 
لبطاقات  كهربائية  غري  طابعات  للكرميات،  الورق  من  اأوعية  )قرطا�سية(،  الر�سائل 
اأوعية �سرف  األئتمان، قطاعات الورق )لوازم مكتبية(، �سور معدة للنقل، ر�سوم بيانية، 
للوثائق  حامالت  )قرطا�سية(،  للوثائق  ملفات  مكتبية(،  )لوازم  الال�سقة  لالأ�سرطة 
)�سواء  الورق  من  لل�سراويل  بطانات  املكتبي،  لال�ستخدام  للوثائق  �سفائح  )قرطا�سية(، 
كانت معطرة اأو غري معطرة(، األواح ر�سم، اأدوات ر�سم، مواد ر�سم، دفاتر ر�سم، اأقالم ر�سم، 
م�سابك ر�سم، اأطقم ر�سم، زوايا ر�سم، م�ساطر تائية للر�سم، نا�سخات، اأوراق حرب للنا�سخات، 

م�ساند للر�سامني، اأربطة مطاطية للمكاتب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 75169، الرمز الربيدي 11578، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158934
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)�سبورات بي�ساء تفاعلية األإلكرتونية، تطبيقات برامج الهاتف املحمول 
العلمي،  البحث  فـي  أل�ستخدامها  األ�سطناعي  الذكاء  ذات  روبوتات  للتنزيل،  القابلة 
معدات  كمبيوتر(،  )اأجزاء  عر�س  �سا�سات  للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر،  برجميات  تطبيقات 
معاجلة البيانات، من�سات برامج الكمبيوتر، امل�سجلة اأو القابلة للتنزيل، احلا�سوب، برامج 
للتنزيل،  القابلة  الكمبيوتر  برامج  بالكمبيوتر،  ملحقة  اأجهزة  للتنزيل،  قابلة  كمبيوتر 
اأجهزة الكمبيوتر اللوحية، بطاقات الدارات املتكاملة، حمطات طرفـية مزودة ب�سا�سة مل�س، 
هواتف  احلركة،  لتعقب  حممولة  اأجهزة  رقمية،  عالمات  الوجوه،  على  التعرف  معدات 
خليوي(، م�سارعات ج�سيمات)جهاز ا�ستن�ساخ ال�سوت، اآلة التعلم، مكربات ال�سوت، م�سغالت 
الو�سائط املحمولة، اآلة األإعالن األأوتوماتيكية، ميكروفونات، جهاز لنقل ال�سوت، مكربات 
�سا�سات  األفرتا�سي،  الواقع  �سماعات  تلفزيون،  اأجهزة  ال�سوت،  لت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت، 
عر�س الفـيديو التي ميكن ارتداوؤها، روبوت مراقبة األأمن، �سماعة األأذن، كامريا، جهاز 
ال�سمعية والب�سرية،  التدري�س  الفـيديو، معدات  ا�ستقبال ال�سوت وال�سورة، جهاز عر�س 
دارات متكاملة، �سا�سات فلورية، رقائق اإلكرتونية، اأجهزة التحكم عن بعد، ب�سا�سات فـيديو، 
اأجرا�س كهربائية  اأقفال كهربائية،  باللم�س،  تعمل  �سا�سات  )دارات متكاملة(،  �سرائح 

لالأبواب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني تي �سي اإل نيو تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 9/اإف، بيلدينغ دي4، اإنرتنا�سيونال اإي �سيتي، 1001 زهونغ�سان بارك 
غوانغدونغ،  �سينزهني،  دي�سرتيكت،  نان�سان  �سرتيت،  ك�سيلي  رود، 

ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158524
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية،  غري  التواليت  ومواد  التجميل  امل�ستعار)م�ستح�سرات  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
الق�سر  العطرية، وم�ستح�سرات  والزيوت  والعطور،  الطبية،  األأ�سنان غري  ومنظفات 
والتلميع،  التنظيف،  وم�ستح�سرات  الغ�سيل،  فـي  امل�ستخدمة  امل�ستح�سرات  من  وغريها 

واجللي، واحلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سقف األأناقة لتقنية املعلومات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: حي الندي، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/10

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159487
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للهواتف  بيانات  كابل  الذكية،  للهواتف  أل�سلكية  �سماعات  كهربائية)�سماعات،  ملفات 
ال�سحن(، بطاريات كهربائية،  املتنقلة )بطاريات قابلة ألإعادة  الطاقة  اإمدادات  املحمولة، 
اأغطية الهواتف الذكية، اأغ�سية واقية معدة للهواتف املحمولة، اأغ�سية واقية معدة للهواتف 

الذكية، �سواحن بطاريات الهواتف الذكية، احلافظات للهواتف الذكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غوانغزهو جيندو ديجيتال كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيلف كومبايلد 202 098، روم 202، 2اإن دي فلور، منرب 88، باوك�سينغ 
�سرتيت، نانزهو رود، هايزهو دي�سرتيكت، غوانغزهو، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/10
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

-245-



اجلريدة الر�سمية العدد )1483(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157140

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)هواتف حممولة، اأغطية للهواتف الذكية، حامالت الهواتف املحمولة، 

حمالت باخلامت للهواتف املحمولة، برنامج تطبيقي للهواتف املحمولة، اأجهزة تلفزيون، 

اأجهزة عر�س الفـيديو، اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر، اأجهزة كمبيوتر، كمبيوترات دفرتية، 

منا�سب  الكمبيوتر،  ألأجهزة  �سناديق  م�سجلة،  كمبيوتر  برجميات  لوحية،  كمبيوترات 

ل�سا�سات  خم�س�سة  واقية  اأغ�سية  اللوحية،  للكمبيوترات  اأغطية  الكمبيوتر،  ألأجهزة 

الكمبيوتر، وا�سالت للخطوط الكهربائية، بطاريات كهربائية، اأجهزة �سحن البطاريات، 

كامريات  األأذن،  داخل  �سماعات  األأذن،  �سماعات  ال�سوت،  ملكربات  كبائن  البيانات،  كبالت 

)للت�سوير الفوتوغرافـي(، اأجهزة حممولة لتتبع احلركة، اأجهزة معاجلة البيانات، اأجهزة 

كمبيوتر قابلة لالرتداء، الهواتف الذكية على �سكل �ساعة، اأجهزة توجيه ال�سبكة، كامريات 

الويب، اأغ�سية واقية خم�س�سة للهواتف الذكية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنفـينيك�س تكنولوجي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فالت اإن، 16/اإف.، بلوك بي، يونيفر�سال اإندا�سرتيال �سنرت، 25-19 

�سان مي �سرتيت، فوتان، نيو ترييتوريز، هونغ كونغ

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160438
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيد،  الدواجن  وحلوم  واألأ�سماك  للطعام)اللحوم  بي�س  زألل 
جمففة  جممدة،  حمفوظة،  وخ�سراوات  فواكه  اللحم،  خال�سات 
ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات، فواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س 

واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة متايل التجارية/�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/14

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156611
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراويل حتتية)قفازات، قبعات، مالب�س حمبوكة، �ساألت، اأحذية، اأحزمة جلدية للمالب�س، 
بذألت حفلة التخرج، اأحذية لكرة القدم، اأزياء ال�سباحة، بلوزات كاملالب�س، ف�ساتني زفاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 
�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157556
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهربائية)اأقفال  لالأبواب(غري  اأقفال  لالأثاث،  معدنية  فوألذية)جتهيزات  لفافة  �ستائر 
للخزائن(غري كهربائية)اأقفال معدنية(غري كهربائية)مف�سالت معدنية، كالبات 
لالأبواب  احلديد  اأعمال  املعدن،  من  الهيكلية  املفا�سل  مو�سالت  معدنية(،  )خرداوات 
درابزين معدنية، ما�سكات معدنية لالأثاث،  واألأثاث، مفاتيح، مزاليج معدنية،  والنوافذ 
�سال�سل معدنية، حلقات �سل�سلة، حلقات �سد معدنية، روابط خرطو�سة من املعدن، �سرائح 
اأدراج معدنية، م�سد للباب من املعدن، �سقاطات و�سال�سل تثبيت معدنية، داعامات للوحات 
املعدنية  ال�سفائح  مكونات  معدنية،  و�سفائح  األواح  معدنية،  وداعامات  حوامل  امل�سامري، 
امل�سغوطة، اأبواب لالأثاث، جتهيزات معدنية لالأبواب، اأطر معدنية لالأبواب، األواح اإطارية 
معدنية معدنية لالأبواب، مطارق معدنية لالأبواب، مقاب�س معدنية لالأبواب، جتهيزات 

معدنية للنوافذ، مقاب�س معدنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيبكو برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156782
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنف�سي،  اجلهاز  اأمرا�س  لعالج  األأ�سنان)اأدوية  طب  لغايات  نفـي�سة  معادن  من  خليط 
األأدوية الطاردة للبلغم واملحللة لالإفراز، العقاقري املخاطية، م�ستح�سرات لعالج نزألت 
الربد، م�ستح�سرات العالج بالنباتات لالأغرا�س الطبية، م�ستح�سرات طبية، م�ستح�سرات 
الغذائية،  املكمالت  الطبية،  لالأغرا�س  طبيعية  م�ستح�سرات  الطبية،  لالأغرا�س  نباتية 

املكمالت الغذائية التي حتتوي على م�ستخل�سات نباتية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيتوفارم كليكا اإ�س.اإيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بولندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: كليكا 1، 040-63 نووي ميا�ستو ناد وارتا، بولندا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161626
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حرا�سة امل�سافرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريجن�سي لل�سفريات وال�سياحة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161630
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
عند احلاجة، توفـري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، اإدارة 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فـيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�س التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفـري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة،  اململكة  دي،  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/27
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157987
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سرائح ) دوائر  ملفات كهربائية)اأ�سباه مو�سالت، دوائر متكاملة، 
ذاكرة  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  اأجهزة  حا�سبة،  اآألت  متكاملة(، 
احلا�سوب،  اأجهزة  فـي  املادية  املكونات  حا�سوب،  اأجهزة  الكمبيوتر، 

اأجهزة  للتنزيل(، برجميات كمبيوتر م�سجلة، مكونات  برامج كمبيوتر )برجميات قابلة 
الكمبيوتر لتعدين العملة امل�سفرة، برامج الكمبيوتر، وهي الرموز املميزة للعمالت امل�سفرة 
لت�سهيل املعامالت التجارية، برامج الكمبيوتر، وحتديدا الت�سفـري ب�سل�سلة الكتل مل�ساركة 
البيانات املالية من نظري اإلى نظري، خزائن مهياأة ألأجهزة احلا�سوب، مواد ألأنابيب الكهرباء 
)األأ�سالك والكابالت(، لوحات حتكم )كهربائية(، مراوح تربيد داخلية ألأجهزة احلا�سوب، 

مفاتيح كهربائية، حموألت التو�سيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني مايكروبت اإلكرتونيك�س تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: يونيت 801، هانغ�سينغ �ساين�س اآند تكنولوجي تاور، غاوك�سني �ساوث 
6تي اإت�س رود، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161631
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية املكياج، خدمات املكياج، خدمات املكياج التجميلي، خدمات 
التجميلي، خدمات وعالجات  التجميل والعالج  العناية باجلمال، خدمات �سالونات 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  خدمات  التجميل، 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفـيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�س  ت�سفـيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161632
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)وأل  الغري  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  األأعمال)خدمات  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
و�سرائها  معاينتها  من  الزبائن  عامة  لتمكني  وذلك  النقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي 
عند احلاجة، توفـري �سوق عرب األإنرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات، اإعالن، اإدارة 
األأعمال وتنظيمها واإدارتها، الدعاية والرتويج مل�ستح�سرات التجميل، طلب خدمات البيع 
بالتجزئة بالربيد املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، خدمات البيع بالتجزئة املرتبطة ببيع 
مب�ستح�سرات  املتعلقة  األإنرتنت  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات  التجميل،  م�ستح�سرات 
التجميل، خدمات البيع بالتجزئة واألأ�سواق عرب األإنرتنت املتعلقة بال�سلع األفرتا�سية، 
يتعلق  فـيما  الربيدية  الطلبات  كتالوج  خدمات  األإنرتنت،  عرب  التجزئة  متاجر  خدمات 
مب�ستح�سرات التجميل، وظائف املكتب، اإجراء وترتيب وتنظيم املعار�س التجارية املتعلقة 
مب�ستح�سرات التجميل، تقدمي األ�ست�سارات التجارية واملعلومات واخلدمات األ�ست�سارية 
املتعلقة مب�ستح�سرات التجميل، توفـري موقع اإلكرتوين تفاعلي وبرنامج تطبيق حا�سوبي 

خلدمات األعاب الواقع األفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآيل�ستار هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/27

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155461
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق  و�ساغو،  تبيوكة  اأرز،  ا�سطناعي،  وبن  كاكاو  �ساي،  توابل،)بن،  بحرية  اأع�ساب 
وم�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب، خبز، معجنات وحلويات، مثلجات �ساحلة لالكل، 
�سكر، ع�سل، قطر ال�سكر، خمرية، م�سحوق خبازة، ملح، خردل، خل، �سل�سات )توابل(، بهار، 

ثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مون رايز للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 380287، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/30

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161282
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�ساآت ري اآلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جويلني زهي�سني اإنفورمي�سن تكنولوجي كو، ليمتد/�سركة حمدودة 
منظمة وقائمة حتت قوانني ال�سني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159794

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س كرات هوائية للعب)األألعاب، لعب و اأدوات لعب، جهاز األعاب فـيديو، وحدات التحكم 

فـي األعاب الفـيديو، وحدات حممولة للعب، األعاب الفـيديو، املعدات الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة،  اململكة  دي،  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/18

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159781

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)الو�سائط امل�سجلة والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل 

والتخزين الرقمية اأو التماثلية الفارغة، اأجهزة الكمبيوتر �سلع افرتا�سية قابلة للتنزيل 

املعزز  الواقع  برنامج  األإنرتنت،  عرب  افرتا�سية  عوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام 

وبرامج  للتنزيل  قابلة  برامج  للتنزيل،  القابل  املختلط  الواقع  برنامج  للتنزيل،  القابل 

تطبيقات الهاتف املحمول التي توفر �سوقا افرتا�سية، ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، 

التجميل  وم�ستح�سرات  األ�ستحمام  ولوازم  بالعطور  املتعلقة  الكمبيوتر  برامج  وهي 

واملكياج وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية بال�سعر وم�ستح�سرات األوان 
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م�سارعات  األإنرتنت،  عرب  األفرتا�سية  العوامل  وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  ال�سعر 

ج�سيمات )ال�سلع األفرتا�سية القابلة للتنزيل، وهي برامج الكمبيوتر التي حتتوي على 

وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�س  واأغطية  واملالب�س  األأحذية 

وفـي  األإنرتنت  عرب  لال�ستخدام  وامللحقات  واألألعاب  والفن  الريا�سية  واملعدات  الظهر 

العوامل األفرتا�سية عرب األإنرتنت، برنامج قابل للتنزيل لطلب العطور ولوازم األ�ستحمام 

العناية  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  واملكياج  التجميل  وم�ستح�سرات 

بال�سعر وم�ستح�سرات لون ال�سعر، برنامج قابل للتنزيل لطلب األأحذية واملالب�س واأغطية 

الريا�سية  واملعدات  الظهر  وحقائب  الريا�سية  واحلقائب  واحلقائب  والنظارات  الراأ�س 

برنامج  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  احلوادث  من  واقية  اأجهزة  وامللحقات(،  واألألعاب  والفن 

الرقمية  الو�سائط  املتعددة وبثه،  الو�سائط  اإلى حمتوى ترفـيهي  للو�سول  للتنزيل  قابل 

القابلة للتنزيل، وهي الرموز الرقمية والرموز غري القابلة لال�ستبدال )nfts(، برنامج 

قابل للتنزيل ملعاجلة الدفع، برامج األعاب قابلة للتنزيل، برامج األعاب الفـيديو، النظارات 

النظارات  �سال�سل  نظارات،  نظارات،  والنظارات،  ال�سم�سية  للنظارات  علب  ال�سم�سيه، 

ال�سم�سية واحلبال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159783
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبوية،  اخلدمات  الرتفـيه،  التدريب،  تقدمي  والتعليم،)التعليم،  للرتبية  األأكادمييات 
القابلة لال�ستبدال، واخلربات  الرموز غري  فـي جمال  واملنتديات  املعلومات  توفـري  وهي 
امللمو�سة،  واألأ�سول  الرقمية،  واألأ�سول  الرقمية،  واملقتنيات  لال�ستبدال،  القابلة  غري 
خدمات الرتفـيه، وهي توفـري عملة األعاب افرتا�سية عرب األإنرتنت وغري قابلة للتنزيل 
الواقع  األعاب  خلدمات  تفاعلي  موقع  توفـري  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  أل�ستخدامها 
األفرتا�سي، اخلدمات الرتفـيهية، وهي توفـري العطور األفرتا�سية عرب األإنرتنت، واأدوات 
الزينة، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات التجميل، وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة، 
وم�ستح�سرات العناية بال�سعر، وم�ستح�سرات تلوين ال�سعر، واألأحذية، واملالب�س، واأغطية 
الراأ�س، والنظارات، واحلقائب، واحلقائب الريا�سية، وحقائب الظهر، والريا�سة، املعدات 
والفنون واألألعاب وامللحقات والت�سميمات وال�سخ�سيات الرقمية املتحركة وغري املتحركة 
خدمات  األفرتا�سية،  البيئات  فـي  لال�ستخدام  واجللود  الرقمية  والرتاكبات  واألأفاتار 
األإنرتنت  عرب  املقدمة  التفاعلية  واألألعاب  األفرتا�سي  الواقع  خدمات  املالهي  حدائق 
األإلكرتونية،  واألأجهزة  الال�سلكية  ال�سبكات  خمتلف  وعرب  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  من 
خدمات الرتفـيه، وهي األعاب الفـيديو على األإنرتنت، خدمات الرتفـيه، وهي توفـري بيئات 
ترفـيهية،  اأو  ترفـيهية  ألأغرا�س  التفاعل  خاللها  من  للم�ستخدمني  ميكن  افرتا�سية 
اخلدمات الرتفـيهية، وهي توفـري بيئة عرب األإنرتنت تتميز ببث حمتوى ترفـيهي وبث 
مبا�سر لالأحداث الرتفـيهية، خدمات ترفـيهية من طبيعة تقدمي لعبة كمبيوتر اإلكرتونية 
متعددة الالعبني عرب األإنرتنت، خدمات ترفـيهية من طبيعة تنظيم وترتيب وا�ست�سافة 
الربامج  اإنتاج  خدمات  األجتماعية،  الرتفـيهية  والفعاليات  األفرتا�سية  العرو�س 

الرتفـيهية للو�سائط املتعددة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة،  اململكة  دي،  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159796
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث)اخلدمات املالية والنقدية وامل�سرفـية، اخلدمات املالية، 
اأي اإ�سدار رموز ذات قيمة، اأي رموز رقمية لي�ستخدمها اأع�ساء جمتمع على األإنرتنت عن 
طريق �سبكة حا�سوبية عاملية، خدمات العملة امل�سفرة، اأي توفـري عملة رقمية اأو رمز رقمي 
عاملية، خدمات  �سبكة كمبيوتر  األإنرتنت عرب  اأع�ساء جمتمع عرب  قبل  أل�ستخدامه من 
ال�سلع،  �سراء  ق�سائم  بتقدمي  املتعلقة  املالية  اخلدمات  م�سبقا،  املدفوعة  الهدايا  بطاقة 
اإ�سدار ق�سائم هدايا الدفع، خدمات العملة امل�سفرة فـي طبيعة توفـري عملة رقمية اأو رمز 
رقمي يت�سمن بروتوكوألت الت�سفـري امل�ستخدمة لت�سغيل وبناء التطبيقات و�سل�سلة الكتل 

على من�سة كمبيوتر ألمركزية وكطريقة للدفع مقابل ال�سلع واخلدمات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة،  اململكة  دي،  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159798
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برنامج غري  الكمبيوتر،  وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  الكيميائي)ت�سميم وتطوير  التحليل 
واإنتاجها  رقمية  متحركة  وغري  متحركة  و�سخ�سيات  ت�سميمات  ألإن�ساء  للتنزيل  قابل 
وتعديلها، و�سور رمزية، وتراكبات رقمية وجلود للو�سول اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات 
عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت، والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، 
برنامج غري قابل للتنزيل للتداول األإلكرتوين، وتخزين، واإر�سال، وا�ستالم، وقبول، ونقل 
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العمالت الرقمية واألفرتا�سية، برنامج غري قابل للتنزيل ألإدارة معامالت الدفع بالعملة 
الرقمية واألفرتا�سية(،  اإجراء التحاليل بغر�س ا�ستغالل حقول البرتول)برنامج قائم 
على  قائم  برنامج  األإلكرتونية،  الرقمية  العمالت  تبادل  خدمات  لتوفـري  ال�سحابة  على 
قائم  برنامج  امل�سفرة،  والعمالت  األفرتا�سية  للعمالت  كمحفظة  لال�ستخدام  ال�سحابة 
على ال�سحابة أل�ستخدامه كمحفظة نقالة واإلكرتونية، برنامج غري قابل للتنزيل ملعاجلة 
 ،)NFT( لال�ستبدال  قابل  غري  رمز  تذاكر  ألإ�سدار  للتنزيل  قابل  غري  برنامج  الدفع، 
برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء رموز غري قابلة لال�ستبدال )NFTs(، خدمات الكمبيوتر، 
وهي ا�ست�سافة بيئة افرتا�سية ثالثية األأبعاد عرب األإنرتنت تتميز مبجموعة وا�سعة من 
عرب  األأبعاد  ثالثية  افرتا�سية  بيئة  وا�ست�سافة  امل�ستخدم  بوا�سطة  املحددة  املو�سوعات 
ميكن  والتي  امل�ستخدم  يحددها  التي  املو�سوعات  من  وا�سعة  مبجموعة  تتميز  األإنرتنت 
الو�سول اإليها عن طريق األت�ساألت ال�سبكات(، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة املباين ت�سميم 
وتطوير الو�سائط املتعددة وبرامج البيئة األفرتا�سية ثالثية األأبعاد، توفـري األ�ستخدام 
وبرامج  الرقمي  املحتوى  اإلى  والو�سول  لت�سفح  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج  املوؤقت 
الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، توفـري األ�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل لنقل 
وعر�س املحتوى الرقمي وبرامج الكمبيوتر واألعاب الكمبيوتر، خدمات برجمة الكمبيوتر، 
خدمات ت�سميم وتطوير الربجميات، برنامج غري قابل للتنزيل ألإن�ساء واإنتاج وتعديل 
اإليها وا�ستخدامها فـي البيئات عرب  املنتجات الرقمية املتحركة وغري املتحركة للو�سول 
األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية عرب األإنرتنت والبيئات األفرتا�سية للواقع املو�سع، تطوير 

برامج األألعاب عرب األإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة،  اململكة  دي،  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159799
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احليوانات)خدمات خبرية مكياج، خدمات مكياج، خدمات مكياج جتميلي، خدمات 
وعالجات  خدمات  التجميلي،  والعالج  التجميل  �سالونات  خدمات  باجلمال،  العناية 
الريا�سية  والتمارين  الغذائي  والنظام  ال�سحية  للرعاية  ا�ست�سارية  التجميل، خدمات 
ال�سعر،  تلوين  بال�سعر،  العناية  لل�سعر، خدمات  التجميلي  العالج  ومنط احلياة، خدمات 
واأل�ست�سارية  امل�سورة  خدمات  ال�سعر،  ت�سفـيف  �سالون  خدمات  ال�سعر،  وق�س  ت�سفـيف 

املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

املتحدة،  اململكة  دي،  اإن   2 �سي2اآر  دبليو  لندن،  �سرتيت،  �ساري   8 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/18
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160524
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156620
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س �سائقي ال�سيارات)قفازات، قبعات، مالب�س حمبوكة، �ساألت، اأحذية، اأحزمة جلدية 
كاملالب�س،  بلوزات  ال�سباحة،  اأزياء  القدم،  لكرة  اأحذية  التخرج،  حفلة  بدألت  للمالب�س، 

ف�ساتني زفاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 

�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160538
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحليل الكيميائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد / �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142721
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأجهزة واألأدوات الطبية امل�ستخدمة فـي عمليات تق�سري اجللد وتغذية اجللد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيدج �سي�ستمز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوأليات  كاليفورنيا 90755،  �سيغنال هيل،  اأفـي،  ريدوندو  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 2277 

املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س م م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161281
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جويلني زهي�سني اإنفورمي�سن تكنولوجي كو، ليمتد/�سركة حمدودة 

منظمة وقائمة حتت قوانني ال�سني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156321
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالآخرين،  املبيعات  ترويج  األأعمال،  اإدارة  الدعاية،  األأعمال)األإعالن،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
األإعالن عرب األإنرتنت على �سبكة الكمبيوتر، الدعاية اخلارجية، درا�سات الت�سويق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوبرماركت جاأل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 113713، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156314
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اجلوي  اأو  الربي  للنقل  مركبات  كهربائية،  مركبات  كهربائية،  رفع)حافالت  عربات 
نارية،  دراجات  عربات،  �ساحنات،  هوائية،  دراجات  احلديدية،  ال�سكك  بوا�سطة  اأو  املائي 
عربات الرتام، �سيارات، عربات التخييم، اآليات دفع للمركبات الربية، �سيارات بدون �سائق 
املركبات، �سرات عجالت  فـي  اأمان لالأطفال،  �سيارات، مقاعد  اأ�سقف  )�سيارات م�ستقلة(، 
املركبات، اأثاث املركبات، نوافذ للمركبات، عجالت توجيه للمركبات، مرايا الروؤية اجلانبية 

للمركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ييبني كايي اأوتوموبيل كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 7، �سيك�سن 4، وي�ست �سيك�سن اأوف نورث يانغتزي رود، لينغانغ 
�سيتي،  ييبــني  زون،  ديفالومبنــت  تكنولوجيكــال  اأنـــد  اإيكونوميــــك 

�سي�سوان بروفـين�ش، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/12

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153168
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات امل�سرفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األت�ساألت ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكــــة  الريــــا�س،   ،11652 ر.ب:   ،87912 �س.ب:  املر�ســــالت،  حــي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/5
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155347
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي  العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات  )األأجهزة واألأدوات 
واملراقبة  واألإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  واألأدوات  واألأجهزة  وال�سينمائي 
)األإ�سراف( واألإنقاذ 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 
اآألت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية،  الت�سجيل  و�سائط  من  وغريها 
ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنرتاأكتيف اإنرتتينمنت )�سانغهاي( تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

جيادينغ  كاونتي،  نانك�سيانغ  رود،  يينك�سيانغ   655 منرب   ،809 روم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دي�سرتيكت، �سانغهاي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155350
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األكادمييات للرتبية والتعليم،)التعليم وتقدمي التدريب والرتفـيه واألأن�سطة الريا�سية 
والثقافـية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنرتاأكتيف اإنرتتينمنت )�سانغهاي( تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

جيادينغ  كاونتي،  نانك�سيانغ  رود،  يينك�سيانغ   655 منرب.   ،809 روم  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دي�سرتيكت، �سانغهاي، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/26
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155624
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ملفات كهربائية)األأجهزة واألأدوات العلمية والبحرية وامل�ساحية واأجهزة و اأدوات 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 فتح اأو حتويل اأو تكثيف 
اأو  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل  اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية،  اأو تنظيم 
ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فـيديوية 
النقد،  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة  الرقمية،  الت�سجيل  رقمية وغريها من و�سائط 
برامج  الكمبيوتر،  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  معدات  حا�سبة،  اآألت  النقد،  ت�سجيل  اآألت 

كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكا�س كي�سنالل اهوجا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27328، دبي، األإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/6

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155963
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)امل�سروبات امل�سنوعة من ال�ساي، ال�ساي األأ�سود )ال�ساي األإجنليزي(، نكهات ال�ساي، �ساي 
الفواكه، ال�ساي الهندي، �ساي عطري، �ساي بنكهة الفاكهة، �ساي ال�سجرة احلمراء وال�ساي 
اأخ�سر  �ساي  غذائية(،  )ألأغرا�س  اأع�ساب  �ساي  اأخ�سر،  �ساي  ال�ساي،  خال�سات  األأحمر، 
ال�ساي، منقوعات  ال�ساي، م�ستخل�سات  اأكيا�س  �ساي،  اأولونغ )�ساي �سيني(،  �ساي  ياباين، 
)معجنات(،  معكرون  فطائر،  معجنات،  كيك،  ال�ساي،  من  م�سنوعة  م�سروبات  ال�ساي، 

م�ستح�سرات عطرية للمعجنات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 390 هافلوك رود، #05-01 كينغز �سنرت، �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155988
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتنظيم  األأعمال  واإدارة  باجلملة  والبيع  بالتجزئة  األأعمال)البيع  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
واأكواب  ال�ساي  واأواين  املعطرة  وال�سموع  بال�سموع  يتعلق  فـيما  واملوارد  املرافق  خدمات 
واألأطباق  )ال�سلطانيات(  واألأحوا�س  ال�سكر  واأوعية  احلليب  واأباريق  وال�سحون  ال�ساي 
وحاويات تخزين الطعام واأطقم العلب وال�ساي الكرات، واأكيا�س ال�ساي، وم�سفاة ال�ساي، 
ال�سكاكني،  بخالف  العظام،  من  امل�سنوعة  اخلزفـية  املائدة  واأدوات  ال�ساي،  وم�سافـي 
وامل�سروبات  املائدة(،  )اأدوات  ال�ساي  وخدمات  البور�سلني،  واأدوات  واملالعق،  وال�سوك 
امل�سنوعة من ال�ساي، وال�ساي األأ�سود )ال�ساي األإجنليزي(، ونكهات ال�ساي، و�ساي الفواكه، 
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احلمراء  ال�سجرة  �ساي  الفاكهة،  بنكهة  ال�ساي  العطري،  ال�ساي  الهندي،  ال�ساي  من  نوع 
وال�ساي األأحمر، خال�سة ال�ساي، ال�ساي األأخ�سر، �ساي األأع�ساب )لالأغرا�س الغذائية(، 
ال�ساي األأخ�سر الياباين، ال�ساي ال�سيني األأ�سود )ال�ساي ال�سيني(، ال�ساي، اأكيا�س ال�ساي، 
املعجنات،  الكعك،  ال�ساي،  القائمة على  امل�سروبات  ال�ساي،  ال�ساي، منقوعات  م�ستخل�سات 
من�سورات،  املطبوعات،  للمعجنات،  العطرية  امل�ستح�سرات  )املعجنات(،  املعكرون  فطائر، 
املجالت، القوائم املطبوعة(، ل�سق األإعالنات خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح 
الغري )وأل ينطوي ذلك على خدمة النقل(، مما يتيح للعمالء عر�س و�سراء تلك الب�سائع 
من منفذ بيع بالتجزئة اأو منفذ بيع باجلملة اأو منفذ موزع اأو موقع ويب للب�سائع العامة 
فـي األت�ساألت العاملية �سبكة اأو من كتالوج الب�سائع العام عن طريق الربيد اأو عن طريق 
على  األإنرتنت  عرب  واألإعالن  األإنرتنت  عرب  الرتويج  والال�سلكية،  ال�سلكية  األت�ساألت 
�سبكة الكمبيوتر وخدمات متاجر البيع بالتجزئة، ا�ست�سارات األأعمال واألإدارة، اخلدمات 
التجارية  األ�ست�سارات  للب�سائع،  العر�س  بخدمات  املتعلقة  واأل�ست�سارية  األ�ست�سارية 
)ال�سراء  األمتياز  خدمات  بالتجزئة،  البيع  متاجر  واإدارة  ألإن�ساء  األ�ست�سارية  واخلدمات 
تقدمي  باألمتياز،  املتعلقة  األإدارية  األ�ست�سارية  اخلدمات  اجلماعي(،  األإعالن  اجلماعي، 
امل�سورة الفنية )األأعمال( وامل�سورة فـي اإدارة األأعمال وامل�ساعدة فـي اإن�ساء وت�سغيل حمالت 

بيع ال�ساي بالتجزئة و�سالونات ال�ساي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي دبليو دجي تي كومباين بي تي اإي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 390 هافلوك رود، #05-01 كينغز �سنرت، �سنغافورة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160523

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد/ �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161625

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن األأعمال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريجن�سي لل�سفريات وال�سياحة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع �سحيم بن حمد، �س.ب: 9012 الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/26

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159995
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الليلية،  لالإ�ساءة  �سموع  لالإ�ساءة،  وفتائل  �سموع  واألإ�ساءة،  الوقود  النحل)�سموع،  �سمع 
�سموع معطرة، �سموع معطرة بامل�سك، �سموع ذات رائحة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارلوت تيلبوري تي اإم ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 8 �ساري �سرتيت، لندن، دبليو �سي2اآر 2 اإن دي، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157429
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فنية م�سنوعة من  واأعمال  لوحات  لغايات منزلية)متاثيل، متاثيل �سغرية،  �سالل خبز 
و�سبه  م�سغول  غري  زجاج  الف�سل،  فـي  مدرجة  الزجاج،  اأو  الطني  اأو  اخلزف  مثل  مواد 
م�سغول، غري خم�س�س لال�ستخدام، األأعمال الفنية امل�سنوعة من الزجاج، اأدوات منزلية 
اأو مطبخ، مفار�س مو�سعية لي�ست من الورق، اأدوات مائدة، اأدوات الطهي واألأوعية، قوارير 

عزل، اأدوات التجميل واأواين تواليت، اأدوات للعناية باملالب�س واألأحذية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليغا نا�سيونال دي فوتبول بروفـي�سيونال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هرينانديز دي تيجادا، 10، �سي بي 28027، مدريد، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157440
فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سوجات  منتجات  من�سوجة،  مفرو�سات  اأقم�سة  باحلرارة)املن�سوجات،  أل�سقة  اأن�سجة 
وبدائل املن�سوجات، املن�سوجات املنزلية، اأغطية األأثاث، مالءات املطبخ واملائدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليغا نا�سيونال دي فوتبول بروفـي�سيونال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هرينانديز دي تيجادا، 10، �سي بي 28027، مدريد، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157445
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للراأ�س، قم�سان ن�سف كم،  اأغطية  القدم،  لبا�س  األأحذية)مالب�س،  اأدوات مانعة ألنزألق 
قفازات  األأ�سفاد،  الراأ�س،  اأغطية  وهي  القبعات  بولو،  �سرتات  ريا�سية،  قيعان  بناطيل، 
ريا�سية،  �سرتات  ريا�سي،  حذاء  خفـيف،  ريا�سي  حذاء  جوارب،  األأو�سحة،  )مالب�س(، 

قم�سان بولو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليغا نا�سيونال دي فوتبول بروفـي�سيونال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: هرينانديز دي تيجادا، 10، �سي بي 28027، مدريد، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/7

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160191
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة األأثاث)اإعادة بناء املكينات املعطلة اأو التالفة جزئيا، �سيانة 
واإ�سالح املركبات الربية، غ�سيل املركبات، حمطات خدمة املركبات 
بطاريات  تغيري  املركبات،  ت�سحيم  وال�سيانة(،  بالوقود  )التزود 

واإ�سالح  ال�سيارات، �سيانة  �سحن بطاريات  ال�سيارات، خدمات  واإ�سالح  ال�سيارات، �سيانة 
األإطارات،  تلبي�س  اإعادة  ال�سداأ،  مقاومة  املعطلة،  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات  الطائرات، 
اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  )اإ�سالح(،  ألإمطاط  األإطارات  فلكنة  املطاطية،  األإطارات  اإ�سالح 

األإنذار �سد ال�سرقة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دجي اإيه �سي اأيون نيو اإنرجي اأوتوموبيل كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب36، لونغيينغ رود، بانيو دي�سرتيكت، غوانغزهو، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: األأولى للملكية الفكرية �س.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160250
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني األإقامة الفنادق والنزل،)خدمات املطاعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لو رويال جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة بنيد القار- �سارع اخلليج العربي- فندق لورويال- الدور/5، 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/7
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:األأولى للملكية الفكرية �س.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111
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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: 1013365
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 2009/39 فـي 2009/10/15م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: جنمة الدولية �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: األأطالل الذهبية احلديثة �ص.�ص.و
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 492 ر.ب: 423، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/2/24م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/2/26م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130247
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل:  2022/11/27م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  1317 فـي 2019/11/11م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: مركز األأخوات لطب األأ�سنان واأل�ستثمار
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: مركز األأخوات للتجميل والليزر وطب األأ�سنان �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 979 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/2/22م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/2/26م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 159044

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل: 2023/2/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل:  1469 فـي 2022/11/27م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: نب�ص الوطن الدولية للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة بن عامر الدولية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:511 ر.ب: 511، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/2/15م

تاريـخ �لتاأ�ســيـــر بال�سجــــل: 2023/2/26م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2015/8/16التجارة وال�سناعةنقل اأخوان املحدودة175730
2013/8/20التجارة وال�سناعةام ات�س �سي ا�س276188
2014/9/2التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن376394
2014/3/24التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن476387
2014/3/24التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن576388
2014/3/24التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن676393
2014/5/18التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن776395
2014/3/24التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن876399

2014/5/18التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن976403

2014/3/24التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1076400
2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1176386
2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1276391
2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1376401

2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1476402

2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1576396
2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1676397
2013/10/30التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن1776408
2014/9/2التجارة وال�سناعةجينيفا ألبوراتوريز ليمتد1877813
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2001/7/4التجارة وال�سناعةاأ�سنب غلوبل انكوربوريتد197563
2013/6/8التجارة وال�سناعةاألى فيوأل، اإل اإل �سي2075425

2175813
فيربهوم تيليكومينكا�سني 

تكنوجليز كمباين ليمتد
2016/7/19التجارة وال�سناعة

2005/9/21التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي2230082

2000/11/14التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي238311

248352
�سركة خالد يو�سف احلاج 
و�سركاه)�سركة ال�سناعات 

الغذائية املتحدة(
2001/10/21التجارة وال�سناعة

2005/5/7التجارة وال�سناعةكون�ست كوربوري�سن2530041
2005/11/29التجارة وال�سناعةتيلدا ليميتيد2630853
2002/2/6التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي279080
2001/2/21التجارة وال�سناعةدايرنز كلوب انرتنا�سيونال ليمتد288204
2001/2/21التجارة وال�سناعةدايرنز كلوب انرتنا�سيونال ليمتد298205
2001/2/21التجارة وال�سناعةدايرنز كلوب انرتنا�سيونال ليمتد308206
2014/3/4التجارة وال�سناعةيونايتد ب�سكويت�س )يو كي( ليمتد3179581
2014/6/25التجارة وال�سناعةابوت ألبوراتوريز3282011
2014/11/4التجارة وال�سناعةابوت ألبوراتوريز3382012
2014/3/20التجارة وال�سناعة�سركة وانو املحدودة امل�سئولية3479175
2021/10/13التجارة وال�سناعة�سريي اوتوموبيل كومبني ليمتد3579687
2021/10/13التجارة وال�سناعة�سريي اوتوموبيل كومبني ليمتد3679688
2015/2/22التجارة وال�سناعةدروبوك�س انك3779195
2014/7/8التجارة وال�سناعةدروبوك�س انك3879196
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2014/7/8التجارة وال�سناعةدروبوك�س انك3979197

4080344
ال�سركة الدولية

2016/11/28التجارة وال�سناعة ل�سناعات البويل �س.م.م

4180345
ال�سركة الدولية

2016/11/28التجارة وال�سناعة ل�سناعات البويل �س.م.م

4280346
ال�سركة الدولية

2016/11/28التجارة وال�سناعة ل�سناعات البويل �س.م.م

4368777
ال�سركة الدولية

2023/2/15التجارة وال�سناعة ل�سناعات البويل �س.م.م

2005/7/10التجارة وال�سناعةكريابني جروب ا�س ايه4431263
2014/6/25التجارة وال�سناعةبافلو�س اإن. بيتا�س اإ�س.اإيه4580008
2014/5/1التجارة وال�سناعةبافلو�س اإن. بيتا�س اإ�س.اإيه4680009
2005/9/21التجارة وال�سناعةياماها هات�سودوكي كابو�سيكي كاي�سا4730288
2005/9/21التجارة وال�سناعةياماها هات�سودوكي كابو�سيكي كاي�سا4830289

498431
كوبوتا كوربوري�سن

2001/8/10التجارة وال�سناعة )كابو�سيكي كاي�سا كوبوتا(

508432
كوبوتا كوربوري�سن

2001/8/10التجارة وال�سناعة )كابو�سيكي كاي�سا كوبوتا(

518433
كوبوتا كوربوري�سن

2001/8/10التجارة وال�سناعة )كابو�سيكي كاي�سا كوبوتا(

528434
كوبوتا كوربوري�سن

2001/8/10التجارة وال�سناعة )كابو�سيكي كاي�سا كوبوتا(

2014/6/25التجارة وال�سناعة�سانوفـي5380672
2005/9/21التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن5430522
2005/9/21التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن5530524
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2005/9/21التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن5630526
2005/9/21التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن5730527
2014/5/1التجارة وال�سناعةبي.تي. �ساري انكوفود كوربوري�سن5880699
2014/6/25التجارة وال�سناعةبي.تي. �ساري انكوفود كوربوري�سن5980700
2002/2/6التجارة وال�سناعةجواهر عمان �س.م.م608060
2014/7/21التجارة وال�سناعةالذكي للخدمات املتحدة �س.م.م6178672

6251892
حمالت اإبراهيم

 خدابخ�س واأوألده �س.م.م
2009/6/14التجارة وال�سناعة

6362392
حمالت اإبراهيم

 خدابخ�س واأوألده �س.م.م
2011/8/2التجارة وال�سناعة

6444536
حمالت اإبراهيم

 خدابخ�س واأوألده �س.م.م
2008/7/14التجارة وال�سناعة

6562393
حمالت اإبراهيم

 خدابخ�س واأوألده �س.م.م
2011/8/2التجارة وال�سناعة

6662391
حمالت اإبراهيم

 خدابخ�س واأوألده �س.م.م
2011/8/2التجارة وال�سناعة

6778880
اإن�ستييل )ماليزيا(

 اأ�س دي اأن. بي اإيت�س دي
2014/3/13التجارة وال�سناعة

6878881
اإن�ستييل )ماليزيا(

 اأ�س دي اأن. بي اإيت�س دي
2014/3/13التجارة وال�سناعة

6931134
فزهو يك�سيا بال�ستيك اند ليزر كو 

ليمتد
2005/10/15التجارة وال�سناعة

2014/3/25التجارة وال�سناعةجي ات�س وايتاكر اند �سنز ليمتد7079584
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

�سركة معر�س اأنور للمالب�س 7182514
2014/8/6التجارة وال�سناعةاجلاهزة - رائد اأحمد الوهيب و�سركاه

7282515
�سركة معر�س اأنور للمالب�س 
اجلاهزة - رائد اأحمد حممد 

الوهيب و�سركاه ذ.م.م
2015/6/3التجارة وال�سناعة

2004/2/24التجارة وال�سناعةايدلوي�س جي ام ب ات�س اند كو.كيه جي738706
2001/1/8التجارة وال�سناعةكاوا�سو فوودز كوربوري�سن748134

�سارا يل اإنرتنا�سونال تي ام 7578714
2016/2/1التجارة وال�سناعةهولدينغز ال ال �سي

2013/6/8التجارة وال�سناعةفوتي انك7675515
2013/6/8التجارة وال�سناعةفوتي انك7775516
2013/10/31التجارة وال�سناعةفوتي انك7876106
2014/2/17التجارة وال�سناعةتويوبو كو، ليمتد7979234
2013/12/23التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي رامدا�س �س.م.م8080006
2013/12/23التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي رامدا�س �س.م.م8180005
2013/12/23التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي رامدا�س �س.م.م8279916
2013/12/23التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي رامدا�س �س.م.م8379919
2013/12/23التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي رامدا�س �س.م.م8479915
2014/5/11التجارة وال�سناعةبيتزا هت انرتنا�سيونال ال ال �سي8580095
2014/3/25التجارة وال�سناعةجرنال ميلز ماركيتينج، انك8680420
2014/3/25التجارة وال�سناعةجرنال ميلز ماركيتينج، انك8780419
2014/4/21التجارة وال�سناعةجرنال ميلز ماركيتينج، انك8880418

2014/3/26التجارة وال�سناعةجيه جي هو�سريي بي فـي تي.ليمتد8979236

9061416
فريوين �سرياميك

2013/6/26التجارة وال�سناعة ا�س دي ان بي ات�س دي )1-554784م (
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ا�ستــدراك

ن�شر  مـادي عنـد  �أنــه قد وقع خطاأ  �إلى  �ال�شتثمار  و�ل�شناعة وترويج  �لتجارة  وز�رة  تنوه 

بيانات ت�شجيل �لعالمة �لتجارية رقم )160935(، �ملن�شورة فـي �جلريدة �لر�شميـة �لعدد )1482(، 

�ل�شادر بتاريخ 5 �شعبـــــان 1444هـ، �ملو�فق 26 فبـر�يــر 2023م، �إذ وردت �ملنتجات كاالآتـي: 

"دهــانـــــــات"

وال�سحيـــــح هــــــــو: 

وحماية  �ل�شد�أ  من  �ملعادن  لوقاية  ت�شتخدم  �لتي  و�ملو�د  و�الكيه  و�لورني�ش  "�لدهانات 

�لكيميائية  �ملو�د  �ل�شباغة،  مو�د  خام،  طبيعي  ر�تنج  �مللونة،  �ملو�د  �لتلف،  من  �خل�شب 

�خلا�شة بتثبيت �الألو�ن، معادن فـي �شكل رقائق �أو م�شحوق ال�شتخد�م �لدهانني وفنيي 

�لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانني وجميع �ملنتجات �لو�قعة فـي هذه �لفئة دون غريها"

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــدراك

ن�شر  مـادي عنـد  �أنــه قد وقع خطاأ  �إلى  �ال�شتثمار  و�ل�شناعة وترويج  �لتجارة  وز�رة  تنوه 

بيانات ت�شجيل �لعالمة �لتجارية رقم )159900(، �ملن�شورة فـي �جلريدة �لر�شميـة �لعدد )1482(، 

�ل�شادر بتاريخ 5 �شعبـــــان 1444هـ، �ملو�فق 26 فرب�يــر 2023م، �إذ ورد �شكل �لعالمة كاالآتـي:

وال�سحيـــــح هــــــــو: 

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأرجان الهند�صية �ش.م.م
بت�صفـية  يقــوم  �أنــه  �القت�صادية  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتب  يعلن 
�صركــة �أرجان �لهند�صية �ش.م.م، و�مل�صجلة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 1013329، 
فـي  �ل�صركـــــــة  �ملوؤرخ 2023/2/20م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�صركاء  وفقا التفاق 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121
هاتف رقم: 96314204

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب املحا�صب املايل الدويل لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأبعاد امل�صتقبلية للخدمات الكهربائية �ش.م.م
�الأبعاد  �صركــة  بت�صفـية  يقــوم  �أنــه  لتدقيق �حل�صابات  �لدويل  �ملايل  �ملحا�صب  يعلن مكتب 
�مل�صتقبلية للخدمات �لكهربائية �ش.م.م، و�مل�صجلة لـــدى �أمانــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 
1338778، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط 

�ش.ب: 434 ر.ب: 320
هاتف رقم: 99602645

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املعرفة املتحدة الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �لبيان للتدقيق و�ملر�جعة �أنــه يقــوم بت�صفـية �صركــة �ملعرفة �ملتحدة �لدولية 
�أمانــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 1132726، وفقا التفاق �ل�صركاء  �ش.م.م، و�مل�صجلة لـــدى 
�ملوؤرخ 2023/2/12م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي: 
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب: 70 ر.ب: 319
هاتف رقم: 26857088 - 99649962 فاك�ش رقم: 26857087

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة علي بن خليفة بن علي القطيطي واأوالده للتجارة - تو�صية
يعلن مكتب �لبيان للتدقيق و�ملر�جعة �أنــه يقــوم بت�صفـية �صركــة علي بن خليفة بن علي 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجـل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�صجلة  تو�صية،   - للتجارة  و�أوالده  �لقطيطي 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  2023/2/12م،  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  التفاق  وفقا   ،3014770
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب: 70 ر.ب: 319
هاتف رقم: 26857088 - 95536574 فاك�ش رقم: 26857087

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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مازن بن عبداللـه بن حمد البو�صعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الذفيف للتجارة �ش.م.م

يعلن مازن بن عبد�للـه بن حمد �لبو�صعيدي �أنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركــــة �لذفيف للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 1697250، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

�ش.ب: 35 ر.ب: 413
هاتف رقم: 78013560 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

خالد بن عبداللـه بن �صهيل املرهون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العطاء الوا�صع للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن خالد بن عبد�للـه بن �صهيل �ملرهون �أنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركــــة �لعطاء �لو��صع للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1057281، وللم�صفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

حمافظة ظفار
هاتف رقم: 99297881 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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عادل بن �صامل بن �صليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ احلاجر الوطنية �ش.م.م

يعلن عادل بن �صامل بن �صليمان �ملعمري �أنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركــــة �صموخ �حلاجر �لوطنية 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1092617، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة 
هاتف رقم: 92639908 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كثبان جمان العاملية �ش.م.م

يعلن عادل بن �صامل بن �صليمان �ملعمري �أنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركــــة كثبان جمان �لعاملية 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1322432، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة 
هاتف رقم: 92639908 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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حمود بن �صام�ش بن مبارك البطا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو مي�ش البطا�صي - تو�صية

 - �لبطا�صي  مي�ش  �أبو  �صركة  بت�صفـيــة  يقوم  �أنــــه  �لبطا�صي  مبارك  بن  �صام�ش  بن  يعلن حمود 
وحـده  وللم�صفي   ،1232038 بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�صجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية، 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

هاتف رقم: 92555806 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

فدا بن غالم ح�صني البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع دار االإجناز للتجارة - ت�صامنية

يعلن فد� بن غالم ح�صني �لبلو�صي �أنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركـة م�صاريع د�ر �الإجناز للتجارة - 
ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1155417، وفقا التفاق �ل�صركاء 
�ملوؤرخ 2022/5/25م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي: 
والية العامرات - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم: 92200952 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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خمي�ش بن �صعيد بن خمي�ش الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
ل�صركة مدائن العهود الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن خمي�ش بن �صعيد بن خمي�ش �لكحايل �أنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركـة مد�ئن �لعهود �لوطنية 
للتجارة و�ملقاوالت - ت�صامنية، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1121797، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
والية �صحم - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب: 282 ر.ب: 319
هاتف رقم: 92101166 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

�صالح بن هالل بن علي اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روابي �صمائل للتجارة �ش.م.م
يعلن �صالح بن هالل بن علي �خلليلي �أنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركــــة رو�بي �صمائل للتجارة 
�ش.م.م، و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 1333631، وللم�صفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 
القرم - والية بو�صر - حمافظة م�صقط 

�ش.ب: 1296 ر.ب: 112
هاتف رقم: 95559553 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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حامت بن حامد بن عبداللـه الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التحالف املتحدة �ش.م.م
يعلن حامت بن حامد بن عبد�للـه �لكلباين �أنــــه يقــوم بت�صفـيــة �صركــــة �لتحالف �ملتحدة �ش.م.م، 
و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجـل �لـتجاري بالرقـم 1153727، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

�ش.ب: 186 ر.ب: 320
هاتف رقم: 92928182 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب الكفاءة لتدقيق احل�صابات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صياء قري للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية
يعلن مكتب �لكفاءة لتدقيق �حل�صابات �ملالية �أنــه يقــوم بت�صفـية �صركــة �صياء قري للتجارة 
وفقا   ،1119893 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجـل  �أمانــة  لـــدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية،   - و�ملقاوالت 
التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2023/3/1م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي: 

امللدة - والية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة 
�ش.ب: 98 ر.ب: 314

هاتف رقم: 99437785 - 99700941
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�صفــي
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حميد بن مبارك بن �سعيد املطاعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإطاللة املحيول للتجارة -تو�سية

يعلـن حميد بن مبارك بن �شعيد املطاعني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اإطاللة املحيول للتجارة - 
تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١٥١١٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبو ا�ستربق املطاعني و�سريكته للتجارة -تو�سية

يعلـن حميد بن مبارك بن �شعيد املطاعني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبو ا�شتربق املطاعني 
و�شريكته للتجارة -تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٥١٠٢، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

نوح بن اإ�سحاق بن اإ�سماعيل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سول �سنا�ش املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلـن نوح بن اإ�شحاق بن اإ�شماعيل البلو�شي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شول �شنا�ص 
املتحدة للتجارة �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٧٣٤٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عامر بن �سامل بن عامر ال�سنفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان العربية للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  العربية  اإتقان  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شنفري  بن عامر  �شامل  بن  يعلـن عامر 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٦٢٨٦٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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خديجة بنت �سعيد بن مزعول املقبالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء مزعول للتجارة - ت�سامنية
تعلـن خديجة بنت �شعيد بن مزعول املقبالية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة اأبناء مزعول 
للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٧٥٠٧٣، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــية

فهد بن �سعيد بن عبداللـه الغيثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سعيد بن عبداللـه بن علي الغيثي واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلـن فهد بن �شعيد بن عبداللـه الغيثي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شعيد بن عبداللـه بن 
علي الغيثي واأوالده للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٨٠١٩٧٦٢، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حمود بن حميد بن نا�سر احل�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سام املحيول للتجارة -تو�سية
يعلـن حمود بن حميد بن نا�شر احل�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة و�شام املحيول 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١١١٥٤٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سليم بن �سامل بن ترتيب الغداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة و�سرتن �ش.م.م
يعلـن �شليم بن �شامل بن ترتيب الغداين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة و�شرتن �ص.م.م، وامل�شجلـة 
لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٢٣٢٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار خفدي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن وليد بن عبداللـه بن زاهر الغافري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأنوار خفدي للتجارة 
واملقاوالت �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٤٠٣٢٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

را�سد بن حمد بن حممد الربيعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الفي�ش لتاأجري املعدات واخلدمات التجارية �ش.م.م

يعلـن را�شد بن حمد بن حممد الربيعي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الفي�ص لتاأجري املعدات 
واخلدمات التجارية �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٠٣١٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خالد بن �سامل بن خلفان املر�سودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأنوار الطاهرة �ش.م.م
يعلـن خالد بن �شامل بن خلفان املر�شودي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأنوار الطاهرة �ص.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣١٧١٦٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن �سامل بن حممد القريني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سحار املجد املميزة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �شعيد بن �شامل بن حممد القريني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شحار املجد املميزة 
للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٠٩٧١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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ماجد بن �سعيد بن �سعد غوا�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الدولية للتدوير �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ص ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شقط الدولية للتدوير �ص.م.م، 
الت�شفية وزوال  اأعــمال  انتهاء  بالرقـــم ١٢٩٩٦٣١، عـــن  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط العاملية لتاأجري ال�سيارات �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ص ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شقط العاملية لتاأجري ال�شيارات 
�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٠٨٣١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ص ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شقط لل�شفر وال�شياحة �ص.م.م، 
وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٩٨٩١٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ماجد بن �سعيد �سعد غوا�ش و�سريكه للتجارة �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ص ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ماجد بن �شعيد �شعد غوا�ص 
عـــن   ،٢١٦٢٢١٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م،  للتجارة  و�شريكه 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قو�ش قزح للمعادن �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ص ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة قو�ص قزح للمعادن �ص.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٣٢٣١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غوا�ش املتحدة لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن �شعد غوا�ص ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة غوا�ص املتحدة لال�شتثمار 
�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٣٠٨٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن مرهون احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج بدية الذهبية �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن مرهون احلجري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأبراج بدية الذهبية �ص.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٢٧٦٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

داوؤد بن �سليمان بن حمود اخل�سيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوج�ستية العاملية �ش.م.م

يعلـن داوؤد بن �شليمان بن حمود اخل�شيبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الوج�شتية العاملية �ص.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٦٩٤٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبدال�سمد بن رم�سان بن عثمان الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ياقوت النجوم للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبدال�شمد بن رم�شان بن عثمان الزدجايل ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ياقوت النجوم 
انتهاء  عـــن   ،١٨٣٧٩٧٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سحاب التاأثري الثالثي �ش.م.م

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شحاب التاأثري الثالثي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٠٨٩٠٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعادت نيا حميد اأحمد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبا ملا وراء بحوث الرقمنة �ش.م.م

يعلـن �شعادت نيا حميد اأحمد ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شبا ملا وراء بحوث الرقمنة �ص.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٤٤٤٣٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن م�سعود بن تعيب العلوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج جديران للتجارة �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن م�شعود بن تعيب العلوي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأفالج جديران للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٩٩٠٨١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن مالك ال�سحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سماك م�سندم �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شامل بن مالك ال�شحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأ�شماك م�شندم �ص.م.م، 
الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٣٨٧٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن حمد بن �سيف العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبدالن املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن حمد بن �شيف العربي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة العبدالن املتحدة 
�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٤٩٤٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عمر بن را�سد بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحل دجله للتجارة �ش.م.م

يعلـن عمر بن را�شد بن �شعيد املعمري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شواحل دجله للتجارة 
�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٣١٢٨٠١، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سيف بن حميد بن علي القنوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ االأفالج احلديثة للتجارة - تو�سية

يعلـن �شيف بن حميد بن علي القنوبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شموخ االأفالج احلديثة 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٣٩١٦، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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مكتب العي�سري لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ابردين دريلينج انرتنا�سيونال �ش.م.م
يعلـن مكتب العي�شري لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ابردين دريلينج  انرتنا�شيونال 
�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٢٥٥٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه بن عي�سى بن حممد البادي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن عي�شى بن حممد البادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة عبداللـه بن عي�شى بن 
حممد البادي و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠٦١٤٩٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

داود بن �سليمان بن �سالح الراجحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سفوفة املتميزة �ش.م.م
يعلـن داود بن �شليمان بن �شالح الراجحي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة امل�شفوفة املتميزة 
اأعــمال  اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٥٤٠٢، عـــن انتهاء  �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

يعقوب بن �سامل بن حمد القم�سوعي
اإعـــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املرتفع للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية
يعلـن يعقوب بن �شامل بن حمد القم�شوعي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املرتفع للم�شاريع 
عـــن  بالرقـــم ١١٢١١٦٣،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  املتكاملة - ت�شامنية، وامل�شجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريتا للتجارة �ش.م.م
يعلـن املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة ريتا للتجارة �ص.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٨٨٦٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة الربادات الوطنية للتجارة والتموين �ش.م.م
يعلـن املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الربادات الوطنية 
للتجارة والتموين �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٩٦٠٤، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

مكتب حممد جنا�سال للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ش.م.م
يعلـن مكتب حممد جنا�شال للمحاماة واال�شت�شارات القانونية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
خليج عمان للنفط والغاز واملياه �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٧٧٨٣٣١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالعزيز م�سهود
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سريين املتكاملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن عبدالعزيز م�شهود ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شريين املتكاملة للتجارة �ص.م.م، وامل�شجلـة 
لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٤٨٤٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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يحيى بن �سليمان بن �سامل الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متعة االإلكرتونيات - تو�سية

يعلـن يحيى بن �شليمان بن �شامل الرحبي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة متعة االإلكرتونيات - تو�شية، 
وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٣٦٦٨٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

حارب بن املر بن علي النجادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا امللتقى للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حارب بن املر بن علي النجادي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مزايا امللتقى للتجارة - ت�شامنية، 
وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٩٦٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

اإبراهيم بن حمد بن هالل اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معيار لالأعمال التجارية واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن حمد بن هالل اليحمدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة معيار لالأعمال التجارية 
واملقاوالت �ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٩٠٨٧، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن �سعيد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع واحة الربيع الرائدة �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن حمد بن �شعيد العامري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاريع واحة الربيع الرائدة 
�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٣٣٧١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن �سامل اجلحافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلويجر االأهلية �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حممد بن �شامل اجلحافـي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة احلويجر االأهلية �ص.م.م، 
الت�شفية وزوال  اأعــمال  انتهاء  بالرقـــم ١٣١١٨٧٠، عـــن  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

فهد بن خمي�ش بن �سامل ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلان ال�ساملة - تو�سية
يعلـن فهد بن خمي�ص بن �شامل ال�شناين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اخلان ال�شاملة - تو�شية، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٨٩٢٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

خ�سيب بن �سليم بن �سامل املعني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد العقري للتجارة - ت�سامنية
يعلـن خ�شيب بن �شليم بن �شامل املعني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأجماد العقري للتجارة - ت�شامنية، 
وزوال  الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،٥٠٨٩٥١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي

عبدالعزيز بن عبدالـلـه بن ح�سن الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة االأجواء الع�سرية للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن عبدالعزيز بن عبداللـه بن ح�شن الربيكي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة االأجواء الع�شرية 
اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٧٢٤٠٩،  للتجارة واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�سفــي
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حممد بن م�سعود بن حممد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاهر وحممد احلامتي �ش.م.م

يعلـن حممد بن م�شعود بن حممد احلامتي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة زاهر وحممد احلامتي 

�ص.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩٧٣٩٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإ�سحاق بن يعقوب بن حممد العزواين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجل�سر املا�سي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن اإ�شحاق بن يعقوب بن حممد العزواين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اجل�شر املا�شي للتجارة 

واملقاوالت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٤٥٣٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
يا�سة بنت هدوب بن �سامل الها�سمية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احليل للعقارات �ش.م.م

تعلـن يا�شة بنت هدوب بن �شامل الها�شمية ب�شفـتـــــها امل�شفــــية ل�شركــــة احليل للعقارات �ص.م.م، 

وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٢١٦٤٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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